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Forord 
 
Hensigten med dette katalog er at muliggøre en let og direkte kontakt mellem produktionsvirksomheder og 

vidensinstitutioner, der beskæftiger sig med miljøeffektive teknologier eller med forskningsområder, der har et 

potentiale til at kunne anvendes i miljøeffektive teknologier. 

 
Kataloget indeholder beskrivelser af en række vidensinstitutioners forskning og aktiviteter på 

miljøteknologiområdet, og produktionsvirksomheder og vidensinstitutioner har herved en lettere adgang til at 

indlede samarbejde om videreudvikling og kommercialisering af miljøeffektive teknologier. 

 
Kataloget er et af resultaterne af regeringens ønsker om at forstærke, forny og fokusere indsatsen for at udvikle 

og anvende miljøeffektive teknologier, for at Danmark og danske virksomheder også i fremtiden kan spille en 

central rolle i løsningen af presserende miljøproblemer gennem teknologisk innovation. 

 
Kataloget udkom første gang i 2009, og baggrunden for udarbejdelsen af kataloget var regeringens handlingsplan 

for fremme af miljøeffektiv teknologi fra juli 2007. Nærværende katalog er en opdatering af 2009 – udgaven. 

Opdateringen er foretaget i perioden fra ultimo 2010 til ultimo 2011. 

 
Det er Miljøministeriets håb, at kataloget vil kunne finde anvendelse hos virksomheder, der ønsker at frembringe 

innovative produkter og processer på miljøteknologiområdet. Kataloget giver produktionsvirksomheder 

mulighed for let og hurtigt at få et overblik over, hvilke miljøteknologiområder en række vidensinstitutioner 

arbejder med, og Miljøministeriet håber, at kataloget vil medvirke til en række frugtbare samarbejder til gavn for 

såvel miljøet som for de implicerede parter. 
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Katalogets indhold og anvendelse 
 

Vidensinstitutionerne og teknologiområderne 
 

Kataloget indeholder oplysninger om forskning og øvrige aktiviteter på en række miljøteknologiområder for 

44 vidensinstitutioner. Vidensinstitutionernes aktiviteter er ordnet efter de nedenstående 

miljøteknologiområder. 

 
Kataloget findes dels i en udgave, der dækker alle miljøteknologiområderne, samt i en række udgaver, der 

hver især kun dækker et enkelt miljøteknologiområde. Det fremgår af katalogernes forsider og toptekster, 

hvilke områder de enkelte delkataloger dækker. 

 

 
Miljøteknologiområder, der er omfattet af kataloget: 

 
 Affald 

 Arealanvendelse 

 Grundvand/drikkevand 

 Jordforurening 

 Kemikalier 

 Klimatilpasning 

 Landbrug 

 Luftforurening 

 Overfladevand 

 Reduktion af klimapåvirkning 

 Ressourceforbrug / ressourceoptimering 

 Spildevand 

 Støj 

 Transport 
 
 

Kataloget indeholder data om forskning og aktiviteter inden for miljøteknologiområdet for 

nedenstående institutioner og institutter: 

 

 

 

1. Afdeling for Terrestrisk Økologi, Institut for Bioscience, Det Nationale Center for Miljø (DMU), Aarhus 

Universitet 

2. Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, Institut for Bioscience, Det Nationale Center for Miljø 

(DMU), Aarhus Universitet 

3. Afdelingen for Brændselsceller og Faststofkemi, Risø DTU, Danmarks Tekniske Universitet 

4. Afdelingen for Energi og Miljø, Statens Byggeforskningsinstitut (SBI), Aalborg Universitet 

5. Agro Tech A/S 

6. Biologisk Institut, Det naturvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet 

7. Center for Energi- og Miljøeffektive Teknologier (CEMIT), Det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet 

8. Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) 

9. DHI 

10. Divisionen for Energi, Klima og Miljø, FORCE Technology 

11. Faggruppen for Afgrødevidenskab, Institut for Jordbrug og Økologi, Det Biovidenskabelige 

Fakultet, Københavns Universitet 

12. Faggruppen for Plante- og Jordvidenskab, Institut for Jordbrug og Økologi, Det Biovidenskabelige Fakultet, 

Københavns Universitet 

13. Fonden Dansk Standard 
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14. Forskergruppe Vandressourcer, HOBE – Center for Hydrologi, Institut for Geografi og Geologi, 

Københavns Universitet 

15. Geokemisk og Hydrologisk afdelinger, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland 

(GEUS) 

16. Geologisk Institut, Det Naturvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet 

17. Innovationsnetværket for Biomasse, Agro Business Park 

18. Institut for Akvatiske Ressourcer – DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet 

19. Institut for Bioscience, Det Nationale Center for Miljø (DMU), Aarhus Universitet 

20. Institut for Biosystemteknologi, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet 

21. Institut for Byggeri og Anlæg DTU-BYG, Danmarks Tekniske Universitet 

22. Institut for Byggeri og Anlæg, Aalborg Universitet 

23. Institut for Fysik og kemi, Det Naturvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet 

24. Institut for Genetik og Bioteknologi (GBI), Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet 

25. Institut for Grundvidenskab og Miljø, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 

26. Institut for Havebrugsproduktion, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet 

27. Institut for Husdyrbiologi og -sundhed, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet 

28. Institut for Jordbrug og Økologi, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 

29. Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet 

30. Institut for Kemi- Bio- og Miljøteknologi, Det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet 

31. Institut for Kemi, DTU, Danmarks Tekniske Universitet 

32. Institut for Kemi, Miljø og Bioteknologi, Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet 

33. Institut for Kemiteknik, DTU, Danmarks Teknisk Universitet 

34. Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring - ENSPAC, Roskilde Universitet 

35. Institut for Miljøvidenskab, DMU, Aarhus Universitet 

36. Institut for Natur, Systemer og Modeller, Roskilde Universitet 

37. Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet 

38. Institut for Teknologi og Innovation (ITI), Det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet 

39. Institut for Transport, DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet 

40. Institut for Vand og Miljøteknologi, DTU, Danmarks Tekniske Universitet 

41. LCA Center Danmark 

42. Risø DTU, Nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi 

43. Skov og Landskab, Det Biovidenskabelige Fakultet, K.U. 

44. Teknologisk Institut 
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Kataloget indeholder følgende data og informationer: 

 
- Oplysninger om institutionens navn, adresse, telefon, mail, hjemmeside, antal ansatte m.v. 

- Institutionens formål og aktiviteter generelt 

- Oplysninger om de forskningsmæssige styrkepositioner, som vidensinstitutionen er i besiddelse af 

- Eksisterende aktiviteter, der relaterer sig til miljøeffektive teknologier 

- Beskrivelse af miljøeffektive teknologier, hvis udvikling den pågældende institution har været involveret i 

- Oplysning om institutionernes kontaktpersoner for de enkelte teknologier 
 
 

Katalogets form 
 

Kataloget findes som pdf-fil. Kataloget kan downloades fra http://www.ecoinnovation.dk. 

 
Kataloget findes i to udformninger; nærværende ”Vidensinstitutioner på miljøteknologiområdet - alle områder”, 

hvor indgangen til data er miljøteknologiområderne, og i en anden udformning, hvor indgangen er 

vidensinstitutionerne. Titlen på kataloget i den anden udformning er ”Vidensinstitutioner, miljøteknologier – 

grunddata”. 

 

Dette katalog ligger ligeledes på http://www.ecoinnovation.dk. 

 
Nærværende udgave af kataloget må vurderes at være nemmere at anvende for brugere, der ønsker oplysninger 

indenfor givne miljøteknologiområder. Visse mere detaljerede oplysninger om de involverede institutioner kan 

findes i kataloget ”Vidensinstitutioner, miljøteknologier – grunddata”. 

 
Der er for overskuelighedens skyld tillige udarbejdet underkataloger, der hver især kun omfatter et enkelt 

miljøteknologiområde. Disse underkataloger kan ligeledes findes på http://www.ecoinnovation.dk. 

 
Søgning i katalogerne kan ske som almindelig tekstsøgning i pdf-filerne. 

 

 
Optagelse i kataloget samt redigering af indholdet 

 

Vidensinstitutioner, der ønsker at blive optaget i kataloget, kan rette henvendelse til Sekretariatet for 

miljøeffektive teknologier, ecoinnovation@mst.dk, enten via e-mail eller pr. telefon. Ligeledes kan institutioner, 

der ønsker allerede optaget materiale redigeret, rette henvendelse til foranstående adresse. Såfremt det er aktuelt, 

kan der oprettes flere teknologiområder i kataloget. 
 

Indsamling af data 

Data i kataloget er indsamlet ved hjælp af spørgeskemaer udsendt til vidensinstitutionerne pr. e-mail. 

http://www.ecoinnovation.dk/
http://www.ecoinnovation.dk/
http://www.ecoinnovation.dk/
mailto:ecoinnovation@mst.dk
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English summary 

 

The Danish Government has the aim to intensify and innovate the development and use of technologies that make 

it possible to solve environmental challenges in an efficient way. That is what is stated in the governmental plans 

of action on promotion of environmentally efficient technologies, 2007 – 2009 and 2010 - 2011. Some of the 

initiatives in the plans include guidance, information, and development and dissemination of knowledge. 

 
This catalogue of development and research institutions of relevance to the development of environmentally 

efficient technologies should be seen as a contribution to meet the intentions of the governmental plans of action. 

The catalogue facilitates direct contact between research and development institutions and industry with the 

potential and intention to further develop and industrialize research results. 

 
The catalogue contains descriptions of a number of research and development institutions that possess potentials 

to support development of environmentally efficient technologies. 
 
 

The catalogue describes technologies within the areas of: 

 

 Waste 

 Use of land      

 Groundwater/drinking water 

 Soil pollution 

 Chemicals 

 Climate adaptation 

 Agriculture 

 Air pollution 

 Surface water 

 Reduction of climate impact 

 Use of resources/optimization of resources 

 Wastewater 

 Noise 

 Transport   

 

Under each of these issues the relevant institutions can be found with a short description of their research and 

development activities together with contact addresses and persons. 

 
The catalogue is available as a PDF-file at http://www.ecoinnovation.dk. 

 
The catalogue exists in two versions – one arranged according to the research institutions and the other arranged 

according to the environmental areas. 

 
It is the hope of the Ministry of the Environment that the catalogue will bring about prosperous cooperation 

between the institutions and industry for the benefit of both parties and the environment. 

  

http://www.ecoinnovation.dk/
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Affald 
 
 

Center for Energi- og Miljøeffektive Teknologier (CEMIT), Det Tek. Fakultet og Det Nat. Fakultet, 

Syddansk Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 
Telefonnummer: +45 6550 7303 

E-mail: 

Hjemmeside: www.sdu.dk/CEMIT 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Energi- og miljøoptimering af affaldshåndtering med fokus på genvinding af funktionalitet, materialer, 

ressourcer og energi i affaldsstrømme. 

Konkrete aktiviteter: 

 
Eventuelle links: 

Faktaark om igangværende aktiviteter herunder: 

 
• Carbon footprint of metal recovery 

 
• Methodology for Feasibility Assessment of Ressource Recovery from Waste 

 
• Ressource Assessment Methodology in life Cycle Impact Assessment. 

 
 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Professor Henrik Wenzel 

Tlf.: +45 6550 7374 

henrik.wenzel@kbm.sdu.dk 

 
Ph.D-studerende 

Nassera Ahmed  

Tlf.: +45 2778 1928 

nsa@kbm.sdu.dk 

Yderligere oplysninger 

Professor Henrik Wenzel 

Tlf.: +45 6550 7374 

henrik.wenzel@kbm.sdu.dk 

 
Ph.D-studerende 

Nassera Ahmed 

Tlf.: +45 2778 1928 

nsa@kbm.sdu.dk 

http://www.sdu.dk/CEMIT
mailto:henrik.wenzel@kbm.sdu.dk
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DHI 
 
 

Generel information 

Adresse: Agern Allé 5, 2970 Hørsholm 

Telefonnummer: +45 4516 9200 

E-mail: dhi@dhigroup.com 

Hjemmeside: www.dhigroup.com 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

DHI har indgående teoretisk viden om kemiske stoffers opførsel i affald og jord/grundvand/overfladevand. 

Teori og praktisk erfaring kombineres til optimale løsninger. DHI’s unikke løsninger indeholder ofte en 

kombination af eksperimentelle data og matematiske/numeriske modeller. DHI har stor viden og erfaring med 

udvikling og implementering af strategiske værktøjer til karakterisering, behandling og håndtering af affald. 

 
DHI arbejder aktivt gennem et stort nationalt og internationalt netværk. 

Konkrete aktiviteter: 

• Udvikling og anvendelse af metoder til miljømæssig karakterisering af affald (f.eks. udvaskningstests). 

 
• Udvikling af metoder til forbedring og bestemmelse af kvalitet i prøvetagning. 

 
• Udvikling af strategier og konkrete metodikker for bæredygtig nyttiggørelse og/eller deponering af affald, 

herunder sedimenter. 

 
• Udvikling og anvendelse af strategier og metoder til vurdering af miljørisiko/miljøpåvirkning fra 

genanvendelse og deponering af affald (dynamisk kildestyrke). 

 
• Udvikling og implementering af kriterier for nyttiggørelse og deponering af affald baseret på 

udvaskningstests og risikovurderinger. 

 
• Udvikling og evaluering af metoder til behandling af affald med henblik på efterfølgende nyttiggørelse eller 

deponering. 

 
• Udvikling og anvendelse af beslutningsstøtteværktøjer for valg af håndteringsmuligheder for affald. 

 
• Udvikling og vedligeholdelse af database med udvaskningsdata for affald. 

 
• EU DG Research: Europæisk samarbejdsprojekt med fokus på 

testmetoder for sikker håndtering af affald. 

 
• Nordisk Ministerråd: Nordisk samarbejdsprojekt med fokus på 

udvikling af metoder til bevarelse af ressourcepotentialet i affald og strategier for bæredygtig deponering af 

affald. 

 
•  NEA Singapore: Projekt med fokus på karakterisering og nyttiggørelse af  restprodukter fra affaldsforbrænding. 

 

•   Miljøstyrelsen: Projekt om affalds- og perkolatudvikling i deponier 

 
DHI gennemfører F&U aktiviteter indenfor dette område som en del af DHI’s Resultatkontrakt med 

Videnskabsministeriet. Indholdet kan ses på: http://bedreinnovation.dk/industriel-produktion-og-teknologi 

Eventuelle links: 

www.dhigroup.dk, 

www.leachxs.org 

http://www.v-mg.dk/
mailto:dhi@dhigroup.com
http://www.dhigroup.com/
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www.deponet.dk 
 

Beskrivelse af teknologier: 

• VKI-processen til behandling af røggasrensningsprodukter og flyveaske fra affaldsforbrændingsanlæg med 

henblik på deponering. 

 
• Beslutningsstøtteværktøjet og specieringsprogrammet LeachXS, som kan anvendes til organisering og 

fortolkning af data med henblik på nyttiggørelse, behandling eller deponering, indeholder en meget stor 

mængde erfaringsdata, som kan anvendes, hvis egne data ikke haves, eller som kan anvendes til 

sammenligning med egne data. Omfatter en meget stærk hydrogeokemisk ligevægtsmodel. Udvikles og 

markedsføres i samarbejde med ECN i Holland og Vanderbilt University i USA. 

 
• Udvaskningstests til miljømæssig karakterisering af affald (inklusive fortolkning af resultater i relation til 

konkrete problemstillinger). 

 
• Værktøj til vurdering af nyttiggjort eller deponeret affalds påvirkning af jord, grundvand og overfladevand. 

 
• DHI-database med udvaskningsdata for en række forskellige affaldstyper (p.t. mere end 500 datasæt). 

Mulighed for internetadgang. 
 

Kontaktpersoner: 

Ole Hjelmar 

Tlf.: +45 4516 9405 

oh@dhigroup.com 

 
Jette Bjerre Hansen 

Tlf.: +45 4516 9036 

jbh@dhigroup.com 

Yderligere oplysninger 

Ole Hjelmar 

Tlf.: +45 4516 9405 

oh@dhigroup.com 

 
Jette Bjerre Hansen 

Tlf.: +45 4516 9036 

jbh@dhigroup.com 
 
 

Divisionen for Energi, Klima og Miljø, FORCE Technology 
 
 

Generel information 

Adresse: Hjortekærsvej 99, 2800 Kgs. Lyngby 

Telefonnummer: +45 7215 7700 

E-mail: info@force.dk 

Hjemmeside: www.force.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Forbrændingsteknik, emissionskontrol, emissionsreduktion, måling af procesdata, måling af proces-emissioner, 

analyse og karakterisering af brændsler, affald, restprodukter, udvikling af sensorer procesmålinger og 

affaldssortering. 

Konkrete aktiviteter: 

• Udvikling af sensorer, kemiske analysemetoder, optiske analysemetoder. 

• Udvikling af metoder til optimering af forbrændingsteknologi og emissionsreduktion fx CFD og skalaforsøg. 

• Udvikling af ny forbrændingsteknologi fx ultralyd til forbrændingsoptimering. 

• Udvikling af web-baseret program til kvalitetssikring af anlægsmåleudstyr (www.QAL.dk ) 

http://www.deponet.dk/
mailto:oh@dhigroup.com
mailto:oh@dhigroup.com
mailto:jbh@dhigroup.com
mailto:jbh@dhigroup.com
mailto:oh@dhigroup.com
mailto:oh@dhigroup.com
mailto:jbh@dhigroup.com
mailto:jbh@dhigroup.com
mailto:info@force.dk
http://www.force.dk/
http://www.qal.dk/
http://www.qal.dk/
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• Udvikling af standardskabelon for kvalitetshåndbogssystemer. 

• Udvikling af system til kontrol og verifikation af signalvej og miljørapport. 
 

Eventuelle links: 

www.QAL.dk 

http://www.forcebioenergy.dk/cms/site.aspx?p=9264 
 

 
Beskrivelse af teknologier: 

• QAL: Kvalitetssikring og kalibrering af udstyr til egenkontrol og miljørapportering. 

• SmartRay: Batteri-sorteringsanlæg. 

• Sensor til sortering af affald: Detekterer Cl, Cd, B, Mn, Ni, Co, V, Ti, I, Br og (Hg). 

• GrateVision: Vision baseret system til optimering af forbrænding af affald. 

• CFD-baset optimering af forbrændingsprocesser mhp. Energi og emissioner. 
 

Kontaktpersoner: 

Henrik Hassing 

Tlf.: +45 7215 7772 

hnh@force.dk 

 
Jesper Cramer 

Tlf.: +45 7215 7793 

jcr@force.dk 

Yderligere oplysninger 

Henrik Hassing 

Tlf.: +45 7215 7772 

hnh@force.dk 

 
Jesper Cramer 

Tlf.: +45 7215 7793 

jcr@force.dk 
 
 

Faggruppen for Plante og Jordvidenskab, Institut for Jordbrug & Økologi, Det Biovidenskabelige 

Fakultet, K.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Thorvaldsensvej 40, opg. 4, 3. sal, 1871 Frb C 

Telefonnummer: +45 3533 3496 

E-mail: 

Hjemmeside: http://www.agri.life.ku.dk/faggr/plantandsoil.aspx 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Gruppen har stærke kompetencer på husdyrgødning og affaldsprodukter fra jordbrug, industri og samfund og 

deres gødningsværdi og effekt på jordkvalitet ved tilførsel til jorden. Samt stort kendskab til metoder til 

biologisk omdannelse og forædling af organiske rest- og affaldsprodukters til højværdiprodukter (f.eks. 

jordforbedringsmidler) eller energi (f.eks. bioethanol). 

Konkrete aktiviteter: 

FIBCOFERT: Forædling af fiberfraktionen fra separeret gylle - variabilitet, kompostering og virkning på 

afgrødernes næringsstofforsyning, sundhed og jordkvalitet. 

Dette projekt har til hovedformål at udvikle nye metoder til kompostering af fiberfraktionen med minimale 

miljømæssige tab, med henblik på at det færdige kompostprodukt får en forøget værdi i afgrødeproduktionen 

gennem dets positive effekt på næringsstofforsyning, jordkvalitet og plantesundhed. 

Projektets aktiviteter er opdelt i 3 delprojekter: 

• Kortlægning af variationen i fiber fraktionens egenskaber af betydning for komposteringsprocessen, herunder 

http://www.qal.dk/
http://www.qal.dk/
mailto:hnh@force.dk
mailto:hnh@force.dk
mailto:jcr@force.dk
mailto:jcr@force.dk
mailto:hnh@force.dk
mailto:hnh@force.dk
mailto:jcr@force.dk
mailto:jcr@force.dk
http://www.agri.life.ku.dk/faggr/plantandsoil.aspx
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udvikling af en hurtigmetode (NIRS) til deres bestemmelse. 

• Udvikling af komposteringsmetoder for de forskellige typer af fiber fraktion, med fokus på såvel lav emission 

af miljømæssigt problematiske gasser (NH3, CH4, N2O), effektiv og rationel kompostering og det færdige 

produkts stabilitet og kvalitet. 

• Karakterisering af kompostprodukternes virkning med hensyn til næringsstoffrigivelse, gødningsværdi, 

jordkvalitetsparametre og plantesundhed. 

 
FUNCTIONAL COMPOST: Kompost med udbytteforøgende effekter via kitin/kitinase mekanismer. 

Formålet med projektet er at påvise udbytteforøgende effekter af kitinberiget kompost tilført til jord, og at 

dokumentere de bagvedliggende mekanismer for disse effekter. 

Projektets hovedhypotese er, at kitinberiget kompost tilført til jord vil fremme specifikke mikroorganismer, 

som har en gavnlig effekt på planteproduktionen. Disse mikroorganismer kan f.eks. bekæmpe patogene svampe 

gennem forøget kitinaseaktivitet. Desuden vil en større enzymaktivitet medføre forøget næringsstoffrigivelse, 

som vil påvirke næringsstofcyklus og planteproduktion. 

Den viden som fremkommer ved projektet vil ikke alene være til gavn for produktion af et kvalitativt 

højværdigt kompostprodukt, men vil også kunne ligge til grund for forædling af andre organiske 

jordforbedrende midler. 

 
SUSANE 

Bæredygtig, hygiejnisk og effektiv anvendelse af husdyrgødning til gødskning under hensyntagen til miljøet; 

Vietnamesisk-Dansk projekt for opbygning af forskningskompetence. 

Projektets målsætning er at øge kompetence, viden og forskningskapacitet vedrørende bæredygtig håndtering 

og anvendelse af husdyrgødning i Vietnam. Projektet vil bidrage til at forbedre udnyttelsen af husdyrgødningen 

til planteproduktion og reducere risiko for smittespredning hos små og middelstore husdyrbrugproducenter, samt 

begrænse miljøproblemer, som kan forudses ved en forventet stigning i antallet af større husdyrproducenter. 

Gennem samarbejde mellem landbrugs forskningsinstitutioner i Vietnam og i Danmark gennemføres 

helhedsorienteret forskning og afprøvning af bæredygtig anvendelse af husdyrgødning med fokus på: 

• Husdyrgødningshåndtering, udslusning fra stalde/opsamling, lagring, behandling, transport og udbringning, 

optimeret og præcis udbringning og afgrødeudnyttelse af husdyrgødning og reduceret smittespredning til dyr 

og mennesker. 

 
BGORJ: Videnssyntese og factsheets om genanvendelse af affaldsbiomasse til jordbrugsformål. 

 
Denne projektaktivitet har til formål at samle og vedligeholde en fagligt funderet syntese af den eksisterende 

viden om effekter (positive såvel som negative) af genanvendelse af affaldsbiomasse og andre organiske 

restprodukter til jordbrugsformål. 

Videnssyntesen har form af en række factsheets samlet i en hvidbog (rapport). Hvidbogen består Ofte-Stillede- 

Spørgsmål, OSS (Frequently-Asked-Questions, FAQ) opdelt i de 4 hovedområder som genanvendelse af 

affaldsbiomasse til jordbrugsformål kan tænkes at påvirke: 

1. Sundhed for mennesker og dyr. 

2. Vandmiljø, grundvand og andre vandressourcer. 

3. Næringsstofudnyttelse og jordens frugtbarhed. 

4. Drivhusgasemissioner, jordens kulstoflagring og forsuring. 

Drifts- og samfundsøkonomiske effekter af genanvendelse af affaldsbiomasse er ikke omfattet. 

Videnssyntese bygger på den nyeste tilgængelige viden, først og fremmest fra den videnskabelige litteratur, 

men også rapporter fra forskellige, primært skandinaviske, forskningsinstitutioner og myndigheder er 

inddraget. Erfaringsbaseret viden fra erhvervet er også inddraget i det omfang den er dokumenterbar og 

endelig er der anvendt enkelte nyere grund- eller lærebøger som kilder. 

Målgruppen er først og fremmest beslutningstagere og andre ikke-eksperter; i baggrundsafsnit dog i højere 

grad fag-personer med en vis indsigt i området. Desuden er det vurderet, hvor godt det videnskabelige 

grundlag er for den eksisterende viden, det er opsummeret i factsheetet. 

Hvidbogen er udarbejdet for og delvist finansieret af Brancheforeningen for Genanvendelse af Organiske 

Restprodukter til Jordbrugsformål (BGORJ). Første udgave er publiceret i december 2006, og der er i 2008 

aftalt en udbygning og uddybelse af visse dele af hvidbogen. 
 

Eventuelle links: 

www.genanvendbiomasse.dk 

http://www.genanvendbiomasse.dk/
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http://www.agri.life.ku.dk/faggr/plantandsoil/Research/PNSF/Utilizationof/SUSANE.aspx 

http://www.agri.life.ku.dk/faggr/plantandsoil/Research/PNSF/Utilizationof/Functional%20Compost.aspx 

http://www.agri.life.ku.dk/faggr/plantandsoil/Research/PNSF/Utilizationof/BGORJ.aspx 

http://www.agri.life.ku.dk/faggr/plantandsoil/Research/PNSF/Utilizationof/FIBCOFERT.aspx 
 
 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Lars Stoumann Jensen 

Tlf.: +45 3533 3470 

lsj@life.ku.dk 

Yderligere oplysninger 

Lars Stoumann Jensen 

Tlf.: +45 3533 3470 

lsj@life.ku.dk 
 
 

Fonden Dansk Standard 
 
 

Generel information 

Adresse: Kollegievej 6, 2920 Charlottenlund 

Telefonnummer: +45 3996 6101 

E-mail: dansk.standard@ds.dk 

Hjemmeside: www.ds.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Standardisering. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Standardiseringsudvalgene S-284 Karakterisering af affald; S-358 Fast biobrændsel og S-370 Fast 

affaldsbrændsel beskæftiger sig alle med krav til affaldsbehandling og de dertil anvendte teknologier. 

Eventuelle links: 

http://www.ds.dk/da-DK/ydelser/Standardisering/S-udvalg/S-284/Sider/default.aspx 

 
http://www.ds.dk/da-DK/ydelser/Standardisering/S-udvalg/S-358/Sider/default.aspxhttp://www.ds.dk/da- 

DK/ydelser/Standardisering/S-udvalg/S-370/Sider/default.aspx 

 
www.ds.dk/da-dk/ydelser/standardisering/s-udvalg/s-370 

 
Beskrivelse af teknologier: 

 

Kontaktpersoner: 

Helle Stålung 

Tlf.: +45 3996 6268 

hs@ds.dk 

 
Ragnhild Søndergård 

Tlf.: +45 3996 6287 

ras@ds.dk 

Yderligere oplysninger 

Helle Stålung 

Tlf.: +45 3996 6268 

hs@ds.dk 

http://www.agri.life.ku.dk/faggr/plantandsoil/Research/PNSF/Utilizationof/SUSANE.aspx
http://www.agri.life.ku.dk/faggr/plantandsoil/Research/PNSF/Utilizationof/SUSANE.aspx
http://www.agri.life.ku.dk/faggr/plantandsoil/Research/PNSF/Utilizationof/BGORJ.aspx
http://www.agri.life.ku.dk/faggr/plantandsoil/Research/PNSF/Utilizationof/BGORJ.aspx
http://www.agri.life.ku.dk/faggr/plantandsoil/Research/PNSF/Utilizationof/BGORJ.aspx
mailto:lsj@life.ku.dk
mailto:lsj@life.ku.dk
mailto:lsj@life.ku.dk
mailto:lsj@life.ku.dk
mailto:dansk.standard@ds.dk
http://www.ds.dk/
http://www.ds.dk/da-DK/ydelser/Standardisering/S-udvalg/S-284/Sider/default.aspx
http://www.ds.dk/da-DK/ydelser/Standardisering/S-udvalg/S-358/Sider/default.aspxhttp%3A/www.ds.dk/da-
http://www.ds.dk/da-dk/ydelser/standardisering/s-udvalg/s-370
mailto:hs@ds.dk
mailto:hs@ds.dk
mailto:ras@ds.dk
mailto:ras@ds.dk
mailto:hs@ds.dk
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Ragnhild Søndergård 

Tlf.: +45 3996 6287 

ras@ds.dk 
 
 
Forskergruppe Vandressourcer, HOBE – Center for Hydrologi, Institut for Geografi og Geologi, 

K.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Øster Voldgade 10, 1350 København K. 

Telefonnummer: 

E-mail: geo@geo.ku.dk 

Hjemmeside: www.geo.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Mineaffald i Arktis. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Eksperimenter, feltundersøgelser og modelarbejde. 

Eventuelle links: 

www.geo.ku.dk 
 

Beskrivelse af teknologier: 

Nye tiltag til deponeringsstrategier samt monitering af igangværende forurening. 
 

Kontaktpersoner: 

Professor Bo Elberling 

Tlf.: +45 3532 2520 

be@geo.ku.dk 

Yderligere oplysninger 

Professor Bo Elberling 

Tlf.: +45 3532 2520 

be@geo.ku.dk 
 
 

Institut for Byggeri og Anlæg, DTU BYG, Danmarks Tekniske Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Brovej, Bygning 117, 2800 Kgs. Lyngby 

Telefonnummer: +45 4525 1700 

E-mail: byg@byg.dtu.dk 

Hjemmeside: www.byg.dtu.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Fjernelse af tungmetaller fra diverse flyveasker, spildevandsslam, imprægneret affaldstræ m.m. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Der er udviklet en elektrokemisk metode til fjernelse af tungmetaller fra partikulære eller porøse 

affaldsprodukter. Metoden har været testet med succes på mange materialer såsom flyveaske fra 

biomassefyrede kraftværker, flyveaske fra affaldsforbrænding, imprægneret affaldstræ, spildevandsslam og 

havnesedimenter. Forsøg både i laboratorie- og pilotskala. 

mailto:ras@ds.dk
mailto:ras@ds.dk
mailto:geo@geo.ku.dk
http://www.geo.dk/
http://www.geo.ku.dk/
mailto:be@geo.ku.dk
mailto:be@geo.ku.dk
mailto:be@geo.ku.dk
mailto:be@geo.ku.dk
mailto:byg@byg.dtu.dk
http://www.byg.dtu.dk/
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Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Lisbeth M. Ottosen 

Tlf.: +45 4525 2260 

lo@byg.dtu.dk 

 
Pernille E. Jensen 

Tlf.: +45 4525 2255 

pej@byg.dtu.dk 

 
Gunvor M. Kirkelund 

Tlf.: +45 4525 1730 

gunki@byg.dtu.dk 

 
Iben V. Christensen 

Tlf.: +45 4525 1822 

ivch@byg.dtu.dk 

Yderligere oplysninger 

Lisbeth M. Ottosen 

Tlf.: +45 4525 2260 

lo@byg.dtu.dk 

 
Pernille E. Jensen 

Tlf.: +45 4525 2255 

pej@byg.dtu.dk 

 
Gunvor M. Kirkelund 

Tlf.: +45 4525 1730 

gunki@byg.dtu.dk 

 
Iben V. Christensen 

Tlf.: +45 4525 1822 

ivch@byg.dtu.dk 
 
 

Institut for Husdyrbiologi og -sundhed, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarh.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Blichers Allé 20, P.O.Box 50, 8830 Tjele 

Telefonnummer: +45 8999 1900 

E-mail: sve.djf@agrsci.dk 

Hjemmeside: www.agrsci.dk/sve 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Biprodukter fra industri og landbrug. 
 

Konkrete aktiviteter: 

SVE har lang erfaring i vurdering af biprodukters egnethed som foder til husdyr, herunder den 

ernæringsmæssige og anden kvalitet, hvilke begrænsninger der er ved anvendelsen af specifikke biprodukter 

som husdyrfoder. 

mailto:lo@byg.dtu.dk
mailto:lo@byg.dtu.dk
mailto:pej@byg.dtu.dk
mailto:pej@byg.dtu.dk
mailto:gunki@byg.dtu.dk
mailto:gunki@byg.dtu.dk
mailto:ivch@byg.dtu.dk
mailto:ivch@byg.dtu.dk
mailto:lo@byg.dtu.dk
mailto:lo@byg.dtu.dk
mailto:pej@byg.dtu.dk
mailto:pej@byg.dtu.dk
mailto:gunki@byg.dtu.dk
mailto:gunki@byg.dtu.dk
mailto:ivch@byg.dtu.dk
mailto:ivch@byg.dtu.dk
mailto:sve.djf@agrsci.dk
http://www.agrsci.dk/sve
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Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

Anvendelse af forskellige biprodukter som foder har betydning for optimeret anvendelse af restprodukter fra 

en lang række industrier. Sikker viden om kvalitet og indhold af både ønskede og uønskede stoffer har stor 

betydning for afsætning og pris. 
 

Kontaktpersoner: 

Knud Erik Bach Knudsen 

Tlf.: +45 8999 1143 

KnudErik.BachKnudsen@agrsci.dk 

 
José A. Fernandez 

Tlf.: +45 8999 1374 

JoseA.Fernandez@agrsci.dk 

Yderligere oplysninger 

Knud Erik Bach Knudsen 

Tlf.: +45 8999 1143 
KnudErik.BachKnudsen@agrsci.dk 

 
José A. Fernandez 

Tlf.: +45 8999 1374 

JoseA.Fernandez@agrsci.dk 
 
 

Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi, Det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 

Telefonnummer: 
E-mail: 
Hjemmeside: www.sdu.dk/cemit 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Energi- og miljøoptimering af affaldshåndtering med fokus på genvinding af funktionalitet, materialer, 

ressourcer og energi i affaldsstrømme. 

Konkrete aktiviteter: 

 
Eventuelle links: 

Faktaark om igangværende aktiviteter herunder: 

• Carbon footprint of metal recovery 

• Methodology for Feasibility Assessment of Ressource Recovery from Waste 

• Ressource Assessment Methodology in life Cycle Impact Assessment. 
 
 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Professor Henrik Wenzel 

Tlf.: +45 6550 7374 

henrik.wenzel@kbm.sdu.dk 

 
Ph.D-studerende 

Nassera Ahmed 

mailto:KnudErik.BachKnudsen@agrsci.dk
mailto:JoseA.Fernandez@agrsci.dk
mailto:JoseA.Fernandez@agrsci.dk
mailto:KnudErik.BachKnudsen@agrsci.dk
mailto:JoseA.Fernandez@agrsci.dk
http://www.sdu.dk/cemit
mailto:henrik.wenzel@kbm.sdu.dk
mailto:henrik.wenzel@kbm.sdu.dk


Vidensinstitutioner og miljøeffektive teknologier, Katalog, Affald 

Side 28 

 

 

 

Tlf.: +45 2778 1928 

nsa@kbm.sdu.dk 
 

Yderligere oplysninger 

Professor Henrik Wenzel 

Tlf.: +45 6550 7374 

henrik.wenzel@kbm.sdu.dk 

 
Ph.D-studerende 

Nassera Ahmed 

Tlf.: +45 2778 1928 

nsa@kbm.sdu.dk 
 
 

Institut for Kemi, Miljø og Bioteknologi, Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, Aalborg 

Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Sohngaardsholmsvej 57, 9000 Aalborg 

Telefonnummer: +45 9940 9940 

E-mail: bio@bio.aau.dk 

Hjemmeside: www.bio.aau.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Optimering af biologiske og termiske metoder til affaldsbehandling med henblik på energi og 

næringsstofudnyttelse. 

Konkrete aktiviteter: 

Optimering af komposteringsprocesser med henblik på nedbrydning af miljøfremmede organiske stoffer. 

 
Optimering af termisk og termokemisk forbehandling med henblik på forbedret biogasproduktion fra organisk 

affald. 

 
Miljøvurdering/LCA af affaldshåndteringssystemer med henblik på at afdække muligheder for forøget energi 

og ressource udnyttelse. 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

Processer til termisk og termokemisk forbehandling af organisk affald med henblik på forbedret 

biogaspotentiale. 
 

Kontaktpersoner: 

Tjalfe Poulsen 

Tlf.: +45 9940 9938 

tgp@bio.aau.dk 

Yderligere oplysninger 

Tjalfe Poulsen 

Tlf.: +45 9940 9938 

tgp@bio.aau.dk 

mailto:nsa@kbm.sdu.dk
mailto:nsa@kbm.sdu.dk
mailto:henrik.wenzel@kbm.sdu.dk
mailto:henrik.wenzel@kbm.sdu.dk
mailto:nsa@kbm.sdu.dk
mailto:nsa@kbm.sdu.dk
mailto:bio@bio.aau.dk
http://www.bio.aau.dk/
mailto:tgp@bio.aau.dk
mailto:tgp@bio.aau.dk
mailto:tgp@bio.aau.dk
mailto:tgp@bio.aau.dk
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Institut for Kemiteknik, DTU Kemiteknik, Danmarks Tekniske Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: DTU, Bygning 229, DK-2800 Kgs. Lyngby 

Telefonnummer: +45 4525 2800 

E-mail: informationen@kt.dtu.dk 

Hjemmeside: www.kt.dtu.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Affaldsforbrænding. 

Affaldsopberedning. 

Konkrete aktiviteter: 

Målinger på fuldskalaanlæg. 

Forsøg i pilot-anlæg i instituttets egne forsøgshaller. 

Design af nye typer affaldsforbrændingsanlæg med mere anvendelige restprodukter, højere elvirkningsgrad – 

og lavere emissioner. 

Effektiv anvendelse af affald som energikilde ved fremstilling af cement. 

Eventuelle links: 

www.chec.kt.dtu.dk 
 

Beskrivelse af teknologier: 

Affaldsfyringsanlæg. 

Cementproduktionsprocesser. 

Kontaktpersoner: 

Kim Dam-Johansen 

Tlf.: +45 4525 2845 

kdj@kt.dtu.dk 

 
Anker Jensen 

Tlf.: +45 4525 2841 

aj@kt.dtu.dk 

 
Peter Glarborg 

Tlf.: +45 4525 2840 

pgl@kt.dtu.dk 

Yderligere oplysninger 

Kim Dam-Johansen 

Tlf.: +45 4525 2845 

kdj@kt.dtu.dk 

 
Anker Jensen 

Tlf.: +45 4525 2841 

aj@kt.dtu.dk 

 
Peter Glarborg 

Tlf.: +45 4525 2840 

pgl@kt.dtu.dk 

mailto:informationen@kt.dtu.dk
http://www.kt.dtu.dk/
http://www.chec.kt.dtu.dk/
mailto:kdj@kt.dtu.dk
mailto:kdj@kt.dtu.dk
mailto:aj@kt.dtu.dk
mailto:aj@kt.dtu.dk
mailto:pgl@kt.dtu.dk
mailto:pgl@kt.dtu.dk
mailto:kdj@kt.dtu.dk
mailto:kdj@kt.dtu.dk
mailto:aj@kt.dtu.dk
mailto:aj@kt.dtu.dk
mailto:pgl@kt.dtu.dk
mailto:pgl@kt.dtu.dk
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Institut for Miljøvidenskab, DMU, Aarh.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Frederiksborgvej 399, Boks 399, 4000 Roskilde 

Telefonnummer: +45 4630 1200 

E-mail: dmu@dmu.dk 

Hjemmeside: www.dmu.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Miljøkemi 
 

Konkrete aktiviteter: 

Modeller for opgørelse og fremskrivninger af emissioner fra deponi, forbrænding og anden genanvendelse af 

affaldskategorier. 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Marianne Thomsen 

Tlf.: +45 2229 2627 

mth@dmu.dk 

 
Ole-Kenneth Nielsen 

Tlf.: +45 4630 1819 

okn@dmu.dk 

Yderligere oplysninger 

Marianne Thomsen 

Tlf.: +45 2229 2627 

mth@dmu.dk 

 
Ole-Kenneth Nielsen 

Tlf.: +45 4630 1819 

okn@dmu.dk 
 
 

Institut for Vand og Miljøteknologi, DTU Miljø, Danmarks Tekniske Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Miljøvej, B113, DTU, 2800 Kgs. Lyngby 

Telefonnummer: +45 4525 1600 

E-mail: sekretariat@env.dtu.dk 

Hjemmeside: www.env.dtu.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Forbrænding, lossepladser. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Waste incineration: 

The research will focus on process optimization, optimization of the waste input as well as environmental 

evaluation of residue treatment and disposal. 

mailto:dmu@dmu.dk
http://www.dmu.dk/
mailto:mth@dmu.dk
mailto:mth@dmu.dk
mailto:okn@dmu.dk
mailto:okn@dmu.dk
mailto:mth@dmu.dk
mailto:mth@dmu.dk
mailto:okn@dmu.dk
mailto:okn@dmu.dk
mailto:sekretariat@env.dtu.dk
http://www.env.dtu.dk/
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• Develop environmental assessment models (LCA) for evaluation of residue treatment, utilization and disposal 

of bottom ashes and APC residues, and evaluate important management strategies. 

 
• Geochemical and dynamic modeling of leaching from incineration ashes and identification governing 

processes (dissolution/precipitation, sorption, redox, flow dynamics, etc.) as a basis for leaching prediction. 

 
• Identify important issues related to residue sampling, sample handling, and characterization with respect to 

determining residue leaching properties. 

 
• Identify key energy substitution profiles (i.e. energy products thet energy from incineration substitutes) for 

waste incinerators in order to support environmental assessment models. 

 
• Identify important relations between waste input composition and residue quality in order to better predict 

effects of changes in waste management and to optimize environmental impacts from incineration. 

 
• Identify key environmental and operational parameters and develop systems for evaluating plant performance 

as a basis for benchmarking and (extended) green accounts. 

 
Landfills: 

• Laboratory experiments and modeling to obtain further process understanding of LFG attenuation in biocover 

systems 

 
• Method development, field establishment and performance evaluation of biocover systems at Danish landfills 

 
• Establishing method for full scale measurements of disperse air emissions from landfills 

 
• LFG emission from newer landfills low in organic waste content 

 
• Halocarbon behaviour in landfills and cost-effective methods to reduce halocarbon emissions (bench scale 

studies and model development) 

 
• Full scale evaluation of managed attenuation of CFC-release from insulation foam waste. 

 
Biogas or biomethane: 

• To enhance biogas production from manure based plants through different reactor configurations (serial 

digestion), in situ passive separation and post-treatments of digested material. 

 
• To optimize the process using on-line instrumentation and dedicated control laws. 

 
• To evaluate stability and restart of biogas reactors subjected to different perturbations (VFA & Ammonia 

etc,) through crash tests. 

 
• To integrate the use of energy crops as sole substrates or in combination with manure in co-digestion process 

that would enhance biogas. Pre-treatment of energy crops to enhance hydrolysis would also be investigated. 

 
• To develop advanced biogas plant that could run on manure, supplemented with energy crops or crop 

residues and subsequently removing nitrogen and phosphorus from its waste down stream. 

 
• To develop a commercial monitoring and control tool for full-scale application. 

 
Biohydrogen production: 

• To produce biohydrogen from energy crops and organic waste. 

 
• To investigate process configurations and advanced process control for maximizing energy output of 

combined biohydrogen (as first priority) and biogas (as second priority) in anaerobic treatment processes. 

 
• To model and monitor microbial population dynamics in a biohydrogen process 
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• To develop advanced process technology that would produce both biogas and hydrogen from manure 

supplemented with energy crops or crop residues 

 
• Phototrophic hydrogen production 

 
Bioethanol production: 

• To investigate the production of bioethanol using lignocellulosic materials such as energy crops 

 
• New microbes for pentose utilization for bioethanol (Danish Research Council) 

 
Microbial fuel cell: 

• To develop a new configuration of MFC for overcoming the limitations of current MFC technology. 

 
• To test the possibility of using MFC to treat real lignocellulosic waste like wheat straw and manure. 

 
• To investigate the feasibility of using MFC to remove nutrients in waste/wastewater. 

 
• Flow-through MFC/in-situ prediction and performance monitoring of biofilms 

 
• Avoiding mediators/use natural mediators 

 
• Use a MFC for detecting organic contaminants in soil or water as biosensor technology 

 
Biorefinery: 

• Optimization of pre-treatment methods of lignocellulosic material 

 
• Hydrolysis of biomass 

 
• Bioethanol production from hexoses 

 
• Biohydrogen production from pentoses 

 
• System/concept development 

 

Eventuelle links: 

http://www.env.dtu.dk/Forskning/Forskningsgrupper/Solid%20waste.aspx 
 

Beskrivelse af teknologier: 

Se ovenfor 
 

Kontaktpersoner: 

Thomas Astrup 

Tlf.: +45 4525 1558 

tha@env.dtu.dk 

 
Irini Angelidaki 

Tlf.: +45 4525 1429 

ira@env.dtu.dk 

 
Charlotte Scheutz 

Tlf.: +45 45251607 

chs@env.dtu.dk 

Yderligere oplysninger 

Thomas Astrup 

Tlf.: +45 4525 1558 

tha@env.dtu.dk 

http://www.env.dtu.dk/Forskning/Forskningsgrupper/Solid%20waste.aspx
mailto:tha@env.dtu.dk
mailto:tha@env.dtu.dk
mailto:ira@env.dtu.dk
mailto:ira@env.dtu.dk
mailto:chs@env.dtu.dk
mailto:chs@env.dtu.dk
mailto:tha@env.dtu.dk
mailto:tha@env.dtu.dk
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Irini Angelidaki 

Tlf.: +45 4525 1429 

ira@env.dtu.dk 

 
Charlotte Scheutz 

Tlf.: +45 45251607 

chs@env.dtu.dk 
 

 
LCA Center Danmark 
 
 

Generel information 

Adresse: Hjortekærsvej 99, 2800 Kgs. Lyngby 

Telefonnummer: +45 3955 5955 

E-mail: info@lca-center.dk 

Hjemmeside: www.lca-center.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Livs Cyklus Analyser. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Rådgivning, netværk, oplysning og indsamling af viden. 

Eventuelle links: 

www.lca-center.dk 
 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Maria Strandesen 

Tlf.: +45 7215 7700 

mzs@force.dk 

Yderligere oplysninger 

Maria Strandesen 

Tlf.: +45 7215 7700 

mzs@force.dk 
 
 

Nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi, Risø DTU, Danmarks Tekniske Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Frederiksborgvej 399, postbox 49, 4000 Roskilde 

Telefonnummer: +45 4677 4677 
E-mail: risoe@risoe.dk 

Hjemmeside: www.risoe.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

1) Konvertering af restprodukter og organisk affald til 2G bioethanol, biogas, syntesegas, el og varme. 

 
2) Måling af procesparametre i fyrrum, samt avancerede optiske målemetoder til måling af forurening. 

Konkrete aktiviteter: 

1) Udvikling og effektivisering af teknologier til konvertering af organiske rest- og affaldsprodukter til 2G 

bioethanol, biogas og syntesegas i bioraffinaderier, isæt termisk forgasning, forbehandling af biomasse, 

mailto:ira@env.dtu.dk
mailto:ira@env.dtu.dk
mailto:chs@env.dtu.dk
mailto:chs@env.dtu.dk
mailto:info@lca-center.dk
http://www.lca-center.dk/
http://www.lca-center.dk/
mailto:mzs@force.dk
mailto:mzs@force.dk
mailto:mzs@force.dk
mailto:mzs@force.dk
mailto:risoe@risoe.dk
http://www.risoe.dk/
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anaerob omsætning til biogas. Recirkulering af restprodukter til jordbruget – herunder tilgængelighed af 

næringsstoffer. 

 
2) 

• Deltagelse i PSO projekt med Dong Energy, Force og Vølund mht. optimering af affaldsfyrede anlæg ved 

bedre styring og regulering. 

• Måling og kalibrering af temperaturmåleudstyr, samt udvikling af nye og bedre målemetoder. 
 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

1) 2G bioethanol via IBUS konceptet (sammen med bl.a. Dong Energy) 

Forbehandlingsteknologi for oplukning af biomasse for øget udnyttelse af sukre mm. 

2) Anvendelse af optiske målemetoder til måling af procesforhold i fyrrum og efterforbrændingskammer. 

Kontrolmåling af røggastemperatur i diverse affaldsfyrede anlæg, rådgivning omkring valg af 

temperatursensorer og optisk forureningsmåling, DANAK akkrediteret kalibrering af IR- 
røggastemperaturmålere. 

 

Kontaktpersoner: 

1) Anne Belinda Thomsen 

Tlf.: +45 4677 4164 

Anne.Belinda.thomsen@risoe.dk 

 
1) Jens Ejbye Schmidt  

Tlf.: +45 4677 4195 

jens.ejbye.schmidt@risoe.dk 

 
2) Sønnik Clausen  

Tlf.: +45 4677 4523 

sonnik.clausen@risoe.dk 

Yderligere oplysninger 

1) Anne Belinda Thomsen 

Tlf.: +45 4677 4164 

Anne.Belinda.thomsen@risoe.dk 

 
1) Jens Ejbye Schmidt 

 Tlf.: +45 4677 4195 

jens.ejbye.schmidt@risoe.dk 

 
2) Sønnik Clausen  

Tlf.: +45 4677 4523 

sonnik.clausen@risoe.dk 
 
 

Teknologisk Institut 
 
 

Generel information 

Adresse: Gregersensvej, 2630 Taastrup 

Telefonnummer: +45 7220 2000 

E-mail: info@teknologisk.dk 

Hjemmeside: www.teknologisk.dk 

mailto:Anne.Belinda.thomsen@risoe.dk
mailto:jens.ejbye.schmidt@risoe.dk
mailto:jens.ejbye.schmidt@risoe.dk
mailto:sonnik.clausen@risoe.dk
mailto:sonnik.clausen@risoe.dk
mailto:Anne.Belinda.thomsen@risoe.dk
mailto:jens.ejbye.schmidt@risoe.dk
mailto:jens.ejbye.schmidt@risoe.dk
mailto:sonnik.clausen@risoe.dk
mailto:sonnik.clausen@risoe.dk
mailto:info@teknologisk.dk
http://www.teknologisk.dk/
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Information om forskning og aktiviteter 
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

• Sortering af affald med henblik på økonomisk, ressourcemæssig og miljømæssig forsvarlig bortskaffelse eller 

genanvendelse. 

 
• Design af industriprodukter med henblik på genanvendelse af de udtjente produkter. 

 
• Materialekendskab 

 
• Håndtering af farligt affald 

 
• Behandlingssystemer til alle typer af affald 

 
• Indsamlingssystemer for affald fra erhverv og husholdninger 

 
• Statistikker 

 
• Kortlægningsopgaver 

 
• Årsagsidentifikation og problemløsning 

 
• Affald og E-læring 

Konkrete aktiviteter: 

• Forsøg og test af indsamlingsmateriel 

 
• Statistikker 

 
• Samarbejde med Hold Danmark Rent kampagnen 

 
• Teknologier til sortering af affald (massefyldeseparation), magnetseparation, eddy-current separation af ikke- 

jern metaller, separation af plast med NIR 

 
• Forgasning/pyrolyse af affald 

Eventuelle links: 
 

 

http://www.teknologisk.dk/specialister/22761 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Kathe Tønning 

Tlf.: +45 7220 1830 

Kathe.tonning@teknologisk.dk 

 
Bjørn Malmgren-Hansen 

Tlf.: +45 7220 1810 

malmgren@teknologisk.dk 

Yderligere oplysninger 

Kathe Tønning 

Tlf.: +45 7220 1830 

Kathe.tonning@teknologisk.dk 

 
Bjørn Malmgren-Hansen 

Tlf.: +45 7220 1810 

malmgren@teknologisk.dk 

http://www.teknologisk.dk/specialister/22761
mailto:Kathe.tonning@teknologisk.dk
mailto:malmgren@teknologisk.dk
mailto:malmgren@teknologisk.dk
mailto:Kathe.tonning@teknologisk.dk
mailto:malmgren@teknologisk.dk
mailto:malmgren@teknologisk.dk
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Arealanvendelse 
 
 

Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, Institut for Bioscience, Det Nationale Center for Miljø og 

Energi (DMU), Aarh.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Grenåvej 14, 8410 Rønde 

Telefonnummer: +45 8920 1700 

E-mail: dmu@dmu.dk 

Hjemmeside: www.dmu.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Individbaseret modellering af forskellige dyrearter til brug for konsekvensanalyser fx i forbindelse med større 

anlæg eller arealanvendelse. 

Konkrete aktiviteter: 

Opbygning af modelværktøjer til konsekvensberegninger (på populationsniveau inden for udvalgte arter). 

Eventuelle links: 

http://www.dmu.dk/Dyr_planter/ALMaSS/ 
 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Chris J. Topping 

Tlf.: +45 8920 1502 

cjt@dmu.dk 

Yderligere oplysninger 

Chris J. Topping 

Tlf.: +45 8920 1502 

cjt@dmu.dk 
 
 

Biologisk Institut, Det Naturvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Campusvej 55, 5230 Odense M. 
Telefonnummer: +45 6550 2752 

E-mail: mj@biology.sdu.dk 

Hjemmeside: http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/I_Biologi.aspx 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Måling af diffust fosfortab fra jorde. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Forskning i anvendelse af våde enge langs vandløb til begrænsning af fosfortilførsel til overfladevand. 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

mailto:dmu@dmu.dk
http://www.dmu.dk/
http://www.dmu.dk/Dyr_planter/ALMaSS/
mailto:cjt@dmu.dk
mailto:cjt@dmu.dk
mailto:cjt@dmu.dk
mailto:cjt@dmu.dk
mailto:mj@biology.sdu.dk
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/I_Biologi.aspx
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Kontaktpersoner: 

Henning S. Jensen 

Tlf.: +45 6650 2223 

hsj@biology.sdu.dk 

Yderligere oplysninger 

Henning S. Jensen 

Tlf.: +45 6650 2223 

hsj@biology.sdu.dk 
 
 

Fonden Dansk Standard 
 
 

Generel information 

Adresse: Kollegievej 6, 2920 Charlottenlund 

Telefonnummer: +45 3996 6101 
E-mail: dansk.standard@ds.dk 

Hjemmeside: www.ds.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Standardisering. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Standardiseringsudvalget S-290 Jordundersøgelser arbejder med udarbejdelse af standarder for måling og 

karakterisering af jord samt undersøgelser af jordkvalitet og human eksponering m.m. 

 
Standardiseringsudvalget S-284 Karakterisering af affald arbejder med udarbejdelse af standarder for måling 

og karakterisering af affald. 

 
VERA sekretariatet arbejder med arealanvendelse på landbrugsområdet, herunder jordforurening, 

karakterisering af affald samt omdannelse til biogas og bio-brændstof. 

Eventuelle links: 

http://www.ds.dk/da-DK/ydelser/Standardisering/S-udvalg/S-284/Sider/default.aspx 

http://www.ds.dk/da-DK/ydelser/Standardisering/S-udvalg/S-290/Sider/default.aspx 

http://www.veracert.eu/ 

 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Ragnhild Søndergård 

Tlf.: +45 3996 6287 

ras@ds.dk 

 
Karin Peters 

Tlf.: +45 3996 6358 

kpe@ds.dk 

Yderligere oplysninger 

Ragnhild Søndergård 

Tlf.: +45 3996 6287 

ras@ds.dk 

 
Karin Peters 

mailto:hsj@biology.sdu.dk
mailto:hsj@biology.sdu.dk
mailto:hsj@biology.sdu.dk
mailto:hsj@biology.sdu.dk
mailto:dansk.standard@ds.dk
http://www.ds.dk/
http://www.ds.dk/da-DK/ydelser/Standardisering/S-udvalg/S-284/Sider/default.aspx
http://www.ds.dk/da-DK/ydelser/Standardisering/S-udvalg/S-284/Sider/default.aspx
http://www.veracert.eu/
http://www.veracert.eu/
mailto:ras@ds.dk
mailto:ras@ds.dk
mailto:kpe@ds.dk
mailto:kpe@ds.dk
mailto:ras@ds.dk
mailto:ras@ds.dk
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Tlf.: +45 3996 6358 

kpe@ds.dk 
 
 

Geokemisk og Hydrologisk afdelinger, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og 

Grønland (GEUS) 
 
 

Generel information 

Adresse: Østervoldgade 10, 1350 København K 

Telefonnummer: +45 3814 2000 

E-mail: geus@geus.dk 

Hjemmeside: www.geus.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Kortlægning af særligt pesticidfølsomme arealer. 

 
Kortlægning af nitratfølsomme arealer. 

Konkrete aktiviteter: 

Kortlægningsteknik til brug i miljøcentre og vandværker ved indgåelse af dyrkningsaftaler. 

Eventuelle links: 

www.kupa.dk 

www.blst.dk 

Beskrivelse af teknologier: 

Kort over nitratfølsomme arealer til brug ved VVM godkendelser. 
 

Kontaktpersoner: 

Erik Nygaard 

Tlf.: +45 3814 2920 

eny@geus.dk 

 
Vibeke Ernstsen 

Tlf.: +45 3814 2923 

ve@geus.dk 

Yderligere oplysninger 

Erik Nygaard 

Tlf.: +45 3814 2920 

eny@geus.dk 

 
Vibeke Ernstsen 

Tlf.: +45 3814 2923 

ve@geus.dk 
 
 

Geologisk Institut, Det Naturvidenskabelige Fakultet, Aarh.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Høegh Guldbergs Gade 2, 8000 Århus C 

Telefonnummer: +45 8942 9400 

E-mail: geologi@au.dk 

Hjemmeside: www.geo.au.dk 

mailto:kpe@ds.dk
mailto:kpe@ds.dk
mailto:geus@geus.dk
http://www.geus.dk/
http://www.kupa.dk/
http://www.kupa.dk/
mailto:eny@geus.dk
mailto:eny@geus.dk
mailto:ve@geus.dk
mailto:ve@geus.dk
mailto:eny@geus.dk
mailto:eny@geus.dk
mailto:ve@geus.dk
mailto:ve@geus.dk
mailto:geologi@au.dk
http://www.geo.au.dk/
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Information om forskning og aktiviteter 
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

En stor og internationalt velanskreven gruppe, der forsker i, underviser i og formidler innovative metoder til 

kortlægning af grundvandsmagasiner. Gruppen har et betydeligt internationalt samarbejde. 

Konkrete aktiviteter: 

Forskning og udvikling af elektriske og elektromagnetiske geofysiske/hydrogeofysiske metoder til kortlægning 

af grundvandsmagasiners udbredelse, indre struktur og sårbarhed. 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

De selvsamme elektriske og elektromagnetiske metoder, som anvendes i den hydrogeofysiske kortlægning, giver 

resultater, der i stort omfang er anvendt i den generelle fysiske planlægning i regionerne: Byplanlægning, 

lokalisering af større infrastrukturelementer (f.eks. transportcenter), lokalisering af specielt forurenende 

virksomheder, områder med specielle drikkevandsinteresser m.m. 
 

Kontaktpersoner: 
 

 

Yderligere oplysninger 
 

 
 

Institut for Byggeri og Anlæg, Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Sohngaardsholmsvej 57, 9000 Aalborg 

Telefonnummer: +45 9940 8484 

E-mail: pbp@civil.aau.dk 

Hjemmeside: www.civil.aau.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Vurdering og modellering af oversvømmelser i kyst- og fjordområder i relation til klimaændringer. 

 
Vurdering af den biologiske respons i vandløb på ændret arealanvendelse og næringsbelastning i oplande. 

Konkrete aktiviteter: 

Vurdering af oversvømmelser i Limfjordsområdet på grund af klimaændringer og vandstandsstigninger 

herunder virkningen af at lukke Thyborøn Kanal. 

 
Modellering af betydning vandføringsvariation, eutrofiering, organisk belastning og fysiske forhold på 

Europæiske lavlandsvandløb. 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

Der tilbydes at udføre matematisk modellering af vandstandsforhold ved kyster og fjorde. 

 
Hydraulisk og statistisk modellering af den biotiske respons i strømmende vande på ændret arealanvendelse. 

 

Kontaktpersoner: 

Torben Larsen 

Tlf.: +45 9940 8481 

torben.larsen@civil.aau.dk 

mailto:pbp@civil.aau.dk
http://www.civil.aau.dk/
mailto:torben.larsen@civil.aau.dk
mailto:torben.larsen@civil.aau.dk
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Morten Lauge Pedersen 

Tlf.: +45 9940 8477 

MLP@CIVIL.AAU.DK 
 

Yderligere oplysninger 

Torben Larsen 

Tlf.: +45 9940 8481 

torben.larsen@civil.aau.dk 

 
Morten Lauge Pedersen 

Tlf.: +45 9940 8477 

MLP@CIVIL.AAU.DK 
 
 

Institut for Grundvidenskab og Miljø, Det Biovidenskabelige Fakultet, K.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C 

Telefonnummer: +45 3533 2366 

E-mail: igm@life.ku.dk 
Hjemmeside: www.igm.life.ku.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

1) Forskning i jord-plante-atmosfære systemet med særlig henblik på udnyttelse og beskyttelse af jord- og 

vandressourcen i relation til planteproduktion. 

 
2) Vandkvalitet, kemiske stoffers mobilitet og nedbrydning i vand, kemiske reaktioner mellem 

forureningsstoffer og forskellige typer filter materialer til rensning af vand både som naturlige processer i 

jord/sediment og i filteranlæg. 

 
Arealanvendelsens betydning for vandkvalitet i grundvandsmagasiner. 

 
Arealanvendelse og vegetationseffekter på kulstofbinding og tilbageholdelse af miljøfremmede stoffer, bl.a. 

tungmetaller, fosfat, pesticider, glyphosat. 

Konkrete aktiviteter: 

1) Projekt vedr. modellering af udvaskning af pesticider til dræn og grundvand (Finansiering: Miljøstyrelsen). 

Projekt vedr. modellering af vandbesparende vandingsmetoder (Finansiering: EU). 

2) Jordbundens egenskaber i alle jordtyper og fugtighedsforhold, og en vifte af relevante arealanvendelser med 

henblik på at forstå og kunne modellere effekten af arealanvendelse på forurening af omgivende vandmiljø, og 

tilbageholde kulstof og forureningsstoffer, og deraf kunne anvise løsninger i form af driftsform og vegetation for 

den ønskede beskyttelse. 

Eventuelle links: 

2) http://www.igm.life.ku.dk/Research/igv_soilEnvChem.aspx 
 

Beskrivelse af teknologier: 

1) Jord-plante-atmosfære model (Daisy) til beregning af: 

• Markvandbalancen og dens elementer, herunder drænafstrømning og nedsivningen til det øvre grundvand. 

• Markkvælstofbalancen og dens elementer, herunder udvaskning af kvælstof til dræn og til det øvre grundvand. 

• Pesticiders skæbne. 

• Udbytter 

• Jordkvalitet, herunder organisk stof i jord. 

 
En version af modellen er udviklet til administrative forhold. 

mailto:MLP@CIVIL.AAU.DK
mailto:torben.larsen@civil.aau.dk
mailto:torben.larsen@civil.aau.dk
mailto:MLP@CIVIL.AAU.DK
mailto:igm@life.ku.dk
http://www.igm.life.ku.dk/
http://www.igm.life.ku.dk/Research/igv_soilEnvChem.aspx
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Modellen kan anvendes på markskala og opskaleres til regional skala. 

 
2) Skov, landbrug, vegetation og plantearters effekt på kulstoflagring og binding af miljøfremmede stoffer i 

jord. 

 
Phytoremediering af PAH og tungmetaller på lettere forurenede grunde – plantearter og drift. 

 

Kontaktpersoner: 

1) Søren Hansen 

Tlf.: +45 3533 3386 

sha@life.ku.dk 

 
2) Bjarne W. Strobel 

Tlf.: +45 3533 2411 

bjwe@life.ku.dk 

 
2) Hans Christian B. Hansen 

Tlf.: +45 3533 2418 

haha@life.ku.dk 

 
2) Anne Louise Gimsing 

Tlf.: +45 3533 2413 

angi@life.ku.dk 

Yderligere oplysninger 

1) Søren Hansen 

Tlf.: +45 3533 3386 

sha@life.ku.dk 

 
2) Bjarne W. Strobel 

Tlf.: +45 3533 2411 

bjwe@life.ku.dk 

 
2) Hans Christian B. Hansen 

Tlf.: +45 3533 2418 

haha@life.ku.dk 

 
2) Anne Louise Gimsing 

Tlf.: +45 3533 2413 

angi@life.ku.dk 
 
 

Institut for Havebrugsproduktion, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarh.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Kirstinebjergvej 10, 5792 Årslev 

Telefonnummer: +45 8999 3400 eller +45 8999 3300 
E-mail: AHP.DJF@agrsci.dk 

Hjemmeside: http://www.agrsci.dk/ny_navigation/forskning/institutter/institut_for_havebrugsproduktio 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Styrkerne på rodvækst og anvendelse af efterafgrøder og design af miljøvenlige sædskifter, samt modellering 

af plantevækst og N cirkulering er områder, hvor der er nyttig viden i relation til Vandrammedirektivkrav. 

 
Forskningen har ikke direkte som mål at beskæftige sig med arealanvendelse, men metoder og viden er 

mailto:sha@life.ku.dk
mailto:sha@life.ku.dk
mailto:bjwe@life.ku.dk
mailto:bjwe@life.ku.dk
mailto:haha@life.ku.dk
mailto:haha@life.ku.dk
mailto:angi@life.ku.dk
mailto:angi@life.ku.dk
mailto:sha@life.ku.dk
mailto:sha@life.ku.dk
mailto:bjwe@life.ku.dk
mailto:bjwe@life.ku.dk
mailto:haha@life.ku.dk
mailto:haha@life.ku.dk
mailto:angi@life.ku.dk
mailto:angi@life.ku.dk
mailto:AHP.DJF@agrsci.dk
http://www.agrsci.dk/ny_navigation/forskning/institutter/institut_for_havebrugsproduktion
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nødvendige værktøjer, når/hvis man skal træffe beslutninger om regionale forhold omkring f.eks. Tab af N fra 

planteproduktionen. 

 
Forskning i økologisk produktion har været gennemført i 20 år og er en styrkeposition. 

 

Konkrete aktiviteter: 

Forskning i dyb rodvækst og optagelse af N fra dynejordlag. 

 
Design af grønsagssædskifter med henblik på reduktion af tab af N fra dyrkningsarealet. 

Forskning i udnyttelse af sygdomsresistens i frugtafgrøder for reduktion af pesticidanvendelsen. 

Økologisk produktion af havebrugsafgrøder. 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Hanne Lakkenborg Kristensen 

Tlf.: +45 8999 3233 

Hanne.Kristensen@agrsci.dk 

 
Hanne Lindhard Petersen 

Tlf.: +45 8999 3271 

Hanne.Lindhard@agrsci.dk 

Yderligere oplysninger 

Hanne Lakkenborg Kristensen 

Tlf.: +45 8999 3233 
Hanne.Kristensen@agrsci.dk 

 
Hanne Lindhard Petersen 

Tlf.: +45 8999 3271 

Hanne.Lindhard@agrsci.dk 
 
 

Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarh.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Blichers Allé 20, Postbox 50, 8830 Tjele 

Telefonnummer: +45 8999 1900 
E-mail: Jpm.djf@agrisci.dk 

Hjemmeside: www.agrsci.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Kortlægning af arealressourcer og miljøeffekter. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Kortlægning af 

• risiko for tab af næringsstoffer fra landbrug 

• bioenergiproduktion. Potentiale og miljøeffekter 

• erosionsrisiko 

• økologisk jordbrug og miljøvenlig dyrkningspraksis 

mailto:Hanne.Kristensen@agrsci.dk
mailto:Hanne.Lindhard@agrsci.dk
mailto:Hanne.Lindhard@agrsci.dk
mailto:Hanne.Kristensen@agrsci.dk
mailto:Hanne.Lindhard@agrsci.dk
mailto:Jpm.djf@agrisci.dk
http://www.agrsci.dk/
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Eventuelle links: 

http://www.djfgeodata.dk 

http://np-risikokort.dk 

Beskrivelse af teknologier: 

• Biogasproduktion fra jordbruget 

• Økologisk jordbrug 

• Dyrkning af rent drikkevand 

• Reducerer ammoniakfordampning 
 

Kontaktpersoner: 

Tommy Dalgaard 

Tlf.: +45 8999 1732 

Tommy.Dalgaard@agrsci.dk 

Yderligere oplysninger 

Tommy Dalgaard 

Tlf.: +45 8999 1732 
Tommy.Dalgaard@agrsci.dk 

 
 

Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi, Det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 

Telefonnummer: 

E-mail: 

Hjemmeside: www.sdu.dk/cemit 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Direkte og indirekte miljøkonsekvenser af afgrøder og arealanvendelse. Indirekte konsekvenser er de 

markedsrelaterede konsekvenser knyttet til ændringer i eksport/import. 

Konkrete aktiviteter: 

Etablering af metode og database for miljøaspekter af forskellige afgrøder under danske forhold samt metode 

og database for iLUC, dvs. miljøaspekter ved indirect Land Use Change grundet markedsrelaterede 

displacement effekter fra ændret arealanvendelse. 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Henrik Wenzel 

Tlf.: +45 2778 7374 

henrik.wenzel@kbm.sdu.dk 

Yderligere oplysninger 

Henrik Wenzel 

Tlf.: +45 2778 7374 

henrik.wenzel@kbm.sdu.dk 

http://www.djfgeodata.dk/
http://www.djfgeodata.dk/
mailto:Tommy.Dalgaard@agrsci.dk
mailto:Tommy.Dalgaard@agrsci.dk
mailto:Tommy.Dalgaard@agrsci.dk
http://www.sdu.dk/cemit
mailto:henrik.wenzel@kbm.sdu.dk
mailto:henrik.wenzel@kbm.sdu.dk
mailto:henrik.wenzel@kbm.sdu.dk
mailto:henrik.wenzel@kbm.sdu.dk
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Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring - ENSPAC, Roskilde Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Universitetsvej 1, Postboks 260, 4000 Roskilde 

Telefonnummer: +45 4674 2000 

E-mail: ruc@ruc.dk 

Hjemmeside: www.ruc.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Monitering af fysiografisk og funktionelt afgrænsede arealdækker og arealkomplekser. Småbiotopovervågning. 

 
Multifunktionel arealanvendelse i tilknytning til ændrede funktioner i det åbne land. 

Konkrete aktiviteter: 

Opbygning og udvikling af flerskala-moniteringssystem for arealændringer i det åbne land. 

 
Kortlægning og monitering af arealanvendelsesændringer som funktion af bynærhed (regional skala) og som 

funktion af historisk-geografiske udgangsbetingelser (lokal skala). 

Multifunktionel arealanvendelse i forbindelse med ændringer i arealanvendelsen i landbrugsområder. 

Arealanvendelse, landskabsværdier og bæredygtig arealudnyttelse i og omkring naturparker i forskellig 

storbyafstand. 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

Kombineret felt- og remote sensing baseret metodik til fladedækkende overvågning af arealændringer i flere 

skalaniveauer i det åbne land, samt udvikling af et databasesystem i tilknytning hertil. Overgivet til DMU i 

forbindelse med NOVANA. Systemet omfatter også i mindre, sammensatte arealkomplekser og kan 

derigennem give detaljeret information om ændringer i vandareal, siv-vegetation, græs- og urtedække, 

tilgroning og vedvegetationsdække. Databasen kan f.eks. således generere fladedækkende information om 

udvikling i den spredte vedvegetation (og dertil knyttede CO2-binding) i det åbne land. 
 

Kontaktpersoner: 

Jesper Brandt 

Tlf.: +45 4674 2463 

brandt@ruc.dk 

 
Esbern Holmes 

Tlf.: +45 4674 2539 

holmes@ruc.dk 

 
Eva Bøgh 

Tlf.: +45 4674 3942 

eboegh@ruc.dk 

Yderligere oplysninger 

Jesper Brandt 

Tlf.: +45 4674 2463 

brandt@ruc.dk 

 
Esbern Holmes 

Tlf.: +45 4674 2539 

holmes@ruc.dk 

mailto:ruc@ruc.dk
http://www.ruc.dk/
mailto:brandt@ruc.dk
mailto:brandt@ruc.dk
mailto:holmes@ruc.dk
mailto:holmes@ruc.dk
mailto:eboegh@ruc.dk
mailto:eboegh@ruc.dk
mailto:brandt@ruc.dk
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Eva Bøgh 

Tlf.: +45 4674 3942 

eboegh@ruc.dk 
 
 

LCA Center Danmark 
 
 

Generel information 

Adresse: Hjortekærsvej 99, 2800 Kgs. Lyngby 

Telefonnummer: +45 3955 5955 
E-mail: info@lca-center.dk 

Hjemmeside: www.lca-center.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Livs Cyklus Analyser 
 

Konkrete aktiviteter: 

Rådgivning, netværk, oplysning og indsamling af viden. 

Eventuelle links: 

www.lca-center.dk 
 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Maria Strandesen 

Tlf.: +45 7215 7700 

mzs@force.dk 

Yderligere oplysninger 

Maria Strandesen 

Tlf.: +45 7215 7700 

mzs@force.dk 
 
 

Nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi, Risø DTU, Danmarks Tekniske Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Frederiksborgvej 399, postbox 49, 4000 Roskilde 

Telefonnummer: +45 4677 4677 
E-mail: risoe@risoe.dk 

Hjemmeside: www.risoe.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

1) Bæredygtige dyrkningssystemer til fødevarer og energi, afgrødediversificering, økologisk jordbrug. 

 
2) Arealanvendelse og driftsforms konsekvenser for drivhusgasemissioner. 

Konkrete aktiviteter: 

1) Dyrkningssystemer til produktion af bioenergi og fødevarer/foder. 

Effekt af restprodukter fra bioenergiproduktion på jordens frugtbarhed. 

Bioressourcer kvantificering. 

 
2) Eksperimentelle projekter vedr. økologisk jordbrug, og jordbrug til produktion af biomasse til energiformål, 

mailto:eboegh@ruc.dk
mailto:eboegh@ruc.dk
mailto:info@lca-center.dk
http://www.lca-center.dk/
http://www.lca-center.dk/
mailto:mzs@force.dk
mailto:mzs@force.dk
mailto:mzs@force.dk
mailto:mzs@force.dk
mailto:risoe@risoe.dk
http://www.risoe.dk/
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og konsekvenserne for drivhusgasemissionen. 

Måling af skoves, markers og naturarealers kulstofoptag som grundlag for at planlægge arealanvendelse med 

mindst mulig klimapåvirkning. 
 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

1) Anvendelse af plantekonkurrence, diversitet og komplementaritet i blandingsafgrøder af arter og sorter med 

henblik på bedre ressourceudnyttelse, nedsat behov for pesticider, og mindre tab af næringsstoffer til miljøet. 
 

Kontaktpersoner: 

1) Henrik Hauggaard-Niesen 

Tlf.: +45 4677 4113 

Henrik.Hauggaard-Nielsen@risoe.dk 

 
2) Per Ambus 

Tlf.: +45 4677 4152 

per.ambus@risoe.dk 

 
2) Andreas Ibrom 

 Tlf.: +45 5677 4177 

andreas.ibrom@risoe.dk 

Yderligere oplysninger 

1) Henrik Hauggaard-Niesen 

Tlf.: +45 4677 4113 

Henrik.Hauggaard-Nielsen@risoe.dk 

 
2) Per Ambus 

Tlf.: +45 4677 4152 

per.ambus@risoe.dk 

 
2) Andreas Ibrom Tlf.: 

+45 5677 4177 

andreas.ibrom@risoe.dk 
 
 

Skov & Landskab, Det Biovidenskabelige Fakultet, K.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Rolighedsvej 23 

Telefonnummer: +45 3533 1500 
E-mail: sl@life.ku.dk 

Hjemmeside: www.sl.life.ku.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Sammenligninger mellem landbrug, skovbrug og natur mht kulstoflagring, biodiversitet og carbon 

sequestration. 

Konkrete aktiviteter: 

Chronosekvensstudier i Vestskoven og Sønderjylland. 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

mailto:Henrik.Hauggaard-Nielsen@risoe.dk
mailto:per.ambus@risoe.dk
mailto:per.ambus@risoe.dk
mailto:andreas.ibrom@risoe.dk
mailto:andreas.ibrom@risoe.dk
mailto:Henrik.Hauggaard-Nielsen@risoe.dk
mailto:per.ambus@risoe.dk
mailto:per.ambus@risoe.dk
mailto:andreas.ibrom@risoe.dk
mailto:andreas.ibrom@risoe.dk
mailto:sl@life.ku.dk
http://www.sl.life.ku.dk/
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Kontaktpersoner: 

Lars Vesterdal 

Tlf.: +45 3533 1672 

Yderligere oplysninger 

Lars Vesterdal 

Tlf.: +45 3533 1672 
 
 

Teknologisk Institut 
 
 

Generel information 

Adresse: Gregersensvej, 2630 Taastrup 

Telefonnummer: +45 7220 2000 

E-mail: info@teknologisk.dk 

Hjemmeside: www.teknologisk.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Værdivurdering af arealanvendelse i det åbne land. 
 

Konkrete aktiviteter: 

På baggrund af dyrkningspotentialer vurderes landbaseret biomasse mod vandbaseret biomasse dyrket i 

bassiner. 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

Marin biomasse dyrket på land. 
 

Kontaktpersoner: 

Peter Daugbjerg Jensen  

Tlf.: +45 7220 1340 

peter.daugbjerg.jensen@teknologisk.dk 

Yderligere oplysninger 

Peter Daugbjerg Jensen  

Tlf.: +45 7220 1340 

peter.daugbjerg.jensen@teknologisk.dk 

mailto:info@teknologisk.dk
http://www.teknologisk.dk/
mailto:peter.daugbjerg.jensen@teknologisk.dk
mailto:peter.daugbjerg.jensen@teknologisk.dk
mailto:peter.daugbjerg.jensen@teknologisk.dk
mailto:peter.daugbjerg.jensen@teknologisk.dk
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Grundvand/drikkevand 
 
 

Biologisk Institut, Det Naturvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Campusvej 55, 5230 Odense M. 

Telefonnummer: +45 6550 2752 

E-mail: mj@biology.sdu.dk 

Hjemmeside: http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/I_Biologi.aspx 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Systemanalyse, energi- og miljøvurdering/modellering.: 

Området omfatter de væsentlige kompetencer inden for analyse, vurdering, modellering og prioritering af 

ressource- og miljøaspekter. Herunder livscyklusvurdering og – modellering af produkter og systemer, 

arealbaseret modellering, miljøvurdering- og modellering på økosystemniveau (jord, grundvand, vandløb, søer 

og havet) samt miljøvurdering af kemikalier (økotoksicitet, humantoksicitet, hormoneffekter m.m.). 

Konkrete aktiviteter: 

 
Eventuelle links: 

Faktaark om igangværende aktiviteter herunder: 

• Analytical Review of Comparative Environmental Assessments of Incineration and Co-incineration of Waste. 

• Modelling Renewable Energy Scenarios for Denmark. 
 
 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Lektor ved Biologi 

Erik Kristensen 

Tlf.: +45 6550 2754 

ebk@biology.sdu.dk 

 
Lektor ved biologi 

Henning Jensen 

Tlf.: +45 6550 2223 

 
Professor ved institut for kemi-, Bio- og Miljøteknologi 

Henrik Wenzel 

Tlf.: +45 6550 7374 

henrik.wenzel@kbm.sdu.dk 

 
Lektor ved biologi 

Mogens Flindt 

Tlf.: +45 6550 2606 

mrf@biology.sdu.dk 

 
Lektor ved biologi 

Poul Bjerregaard 

Tlf.: +45 6550 2456 

 
Professor ved institut for kemi-, Bio- og Miljøteknologi 

Sven G. Sommer 

Tlf.: +45 6550 7359 

mailto:mj@biology.sdu.dk
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/I_Biologi.aspx
mailto:ebk@biology.sdu.dk
mailto:ebk@biology.sdu.dk
mailto:henrik.wenzel@kbm.sdu.dk
mailto:henrik.wenzel@kbm.sdu.dk
mailto:mrf@biology.sdu.dk
mailto:mrf@biology.sdu.dk
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sgs@kbm.sdu.dk 
 

Yderligere oplysninger 

Lektor ved Biologi 

Erik Kristensen 

Tlf.: +45 6550 2754 

ebk@biology.sdu.dk 

 
Lektor ved biologi 

Henning Jensen 

Tlf.: +45 6550 2223 

 
Professor ved institut for kemi-, Bio- og Miljøteknologi 

Henrik Wenzel 

Tlf.: +45 6550 7374 

henrik.wenzel@kbm.sdu.dk 

 
Lektor ved biologi 

Mogens Flindt 

Tlf.: +45 6550 2606 

mrf@biology.sdu.dk 

 
Lektor ved biologi 

Poul Bjerregaard 

Tlf.: +45 6550 2456 

 
Professor ved institut for kemi-, Bio- og Miljøteknologi 

Sven G. Sommer 

Tlf.: +45 6550 7359 

sgs@kbm.sdu.dk 
 
 

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) 
 
 

Generel information 

Adresse: Lyngbyvej 100, DK-2100 København Ø 
Telefonnummer: +45 3915 7500 

E-mail: epost@dmi.dk 

Hjemmeside: www.dmi.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Kvantitativ nedbør: Nedbørsmåling, forudsigelser og beregninger 
 

Konkrete aktiviteter: 

Nedbørsmåling, forudsigelser og beregninger 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Claus Kern Hansen 

Tlf.: +45 3915 7580 

ckh@dmi.dk 

mailto:sgs@kbm.sdu.dk
mailto:ebk@biology.sdu.dk
mailto:ebk@biology.sdu.dk
mailto:henrik.wenzel@kbm.sdu.dk
mailto:henrik.wenzel@kbm.sdu.dk
mailto:mrf@biology.sdu.dk
mailto:mrf@biology.sdu.dk
mailto:sgs@kbm.sdu.dk
mailto:sgs@kbm.sdu.dk
mailto:epost@dmi.dk
http://www.dmi.dk/
mailto:ckh@dmi.dk
mailto:ckh@dmi.dk
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Yderligere oplysninger 

Claus Kern Hansen 

Tlf.: +45 3915 7580 

ckh@dmi.dk 
 
 

DHI 
 
 

Generel information 

Adresse: Agern Allé 5, 2970 Hørsholm 

Telefonnummer: +45 4516 9200 

E-mail: dhi@dhigroup.com 

Hjemmeside: www.dhigroup.com 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

• Planlægning og optimering af grundvandsindvinding. 

 
• Holistisk og integreret tilgang til problemstillinger. 

 
• Førende inden for vurdering af miljømæssige konsekvenser af grundvandsindvinding. 

 
• Mikrobielle processer i grundvand og drikkevand. 

 
• Sensorer til overvågning af drikkevandskvalitet. 

 
• Risikostyring i vandforsyning. 

Konkrete aktiviteter: 

Kildeplads optimering – et projekt støttet af Forsknings- og Innovationsstyrelsen. 

Energioptimering af grundvandsindvinding på kildepladser – et projekt støttet af DANVA. 

EU-FP6: Reclaim Water - Water Reclamation Technologies for Safe Artificial Groundwater Recharge. 

 
Skitseprojekt vedr. oprensning af høfde 42. Undersøgelse af muligheder kombineret basisk hydrolyse og 

biologisk rensning. Miljøstyrelsen. 

 
SENSOWAQ: Udvikling af immunobaseret biosensor til detektion af BAM i grundvand og drikkevand. Det 

Strategiske Forskningsråd. 

DHI gennemfører F&U aktiviteter indenfor dette område som en del af DHI’s Resultatkontrakt med 

Videnskabsministeriet. Indholdet kan ses på: http://bedreinnovation.dk/vand-og-sundhed. 

Eventuelle links: 

http://wellfield.dhigroup.com/ 

http://wellfield.dhigroup.com/danva/ 

http://www.sensowaq.dk/ 

http://reclaim-water.org/ 

www.dhigroup.com/software 
 
 

Beskrivelse af teknologier: 

• Kombineret model- og optimeringssystem til optimering af drift af kildepladser til grundvandsforsyning. 

 
• Matematisk modellering af saltvandsindtrængning i grundvandsmagasiner. 

 
• Modellering af grundvandsstrømninger i komplekse geologiske forekomster. 

mailto:ckh@dmi.dk
mailto:ckh@dmi.dk
mailto:dhi@dhigroup.com
http://www.dhigroup.com/
http://bedreinnovation.dk/vand-og-sundhed
http://wellfield.dhigroup.com/
http://wellfield.dhigroup.com/
http://www.sensowaq.dk/
http://www.sensowaq.dk/
http://www.sensowaq.dk/
http://www.dhigroup.com/software
http://www.dhigroup.com/software
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• Modelleringsteknologier til simulering af grundvandskvalitiet og analyse af afværgeforanstaltninger. 
 

Kontaktpersoner: 

Henrik Madsen 

Tlf.: +45 4516 9200 

hem@dhigroup.com 

 
Michael Butts 

Tlf.: +45 4516 9200 

mib@dhigroup.com 

 
Claus Jørgensen 

Tlf.: +45 4516 9200 

clj@dhigroup.com 

Yderligere oplysninger 

Henrik Madsen 

Tlf.: +45 4516 9200 

hem@dhigroup.com 

 
Michael Butts 

Tlf.: +45 4516 9200 

mib@dhigroup.com 

 
Claus Jørgensen 

Tlf.: +45 4516 9200 

clj@dhigroup.com 
 
 

Faggruppen for Plante og Jordvidenskab, Institut for Jordbrug & Økologi, Det Biovidenskabelige 

Fakultet, K.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Thorvaldsensvej 40, opg. 4, 3. sal, 1871 Frb C 

Telefonnummer: +45 3533 3496 

E-mail: 

Hjemmeside: http://www.agri.life.ku.dk/faggr/plantandsoil.aspx 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Gruppen har stærke kompetencer på omsætning af organisk stof, næringsstoffer og miljøfremmede stoffer i 

jord, og dets påvirkning af jordens funktion som filter. 

Konkrete aktiviteter: 

PATHOS: Udvaskning af patogener og hormonlignende stoffer til vandmiljøet fra separeret husdyrgødning. 

 
Forskningen i projektet vil klarlægge i hvilket omfang, der foreligger en risiko for forurening af vores 

ferskvandsreserve med smitstoffer og hormoner fra behandlet gylle, der i stigende grad udbringes i landbruget. 

Projektet vil bidrage yderligere til udvikling af molekylære teknikker til detektion af DNA og mRNA fra 

smitstoffer i ferskvand, for at kunne foretage en kvantificering af flere af disse organismer i fremtidige 

RealTime PCR baserede systemer. Samtidig vil der ske en yderligere udvikling af metoder til kvantificering af 

naturlige østrogener i miljøprøver. 

Projektet vil anvende disse teknikker til at undersøge, hvilken indflydelse gylle-oparbejdningsteknikker har på 

overlevelsen af smitstoffer og holdbarheden af naturlige østrogener. Dernæst vil spredningen af disse 

forureningskomponenter til grundvand og overfladevand efter udbringning undersøges. 

mailto:hem@dhigroup.com
mailto:hem@dhigroup.com
mailto:mib@dhigroup.com
mailto:mib@dhigroup.com
mailto:clj@dhigroup.com
mailto:clj@dhigroup.com
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mailto:mib@dhigroup.com
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http://www.agri.life.ku.dk/faggr/plantandsoil.aspx
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/CENTechnicalCommittees/CENTechnicalCommittees.asp? 

 

Eventuelle links: 

http://www.agri.life.ku.dk/faggr/plantandsoil/Research/PNSF/Utilizationof/PATHOS.aspx 
 

Beskrivelse af teknologier: 

Projektet er nyopstartet 2008 og der foreligger derfor ikke resultater eller teknologier endnu. 
 

Kontaktpersoner: 

Lars Stoumann Jensen 

Tlf.: +45 3533 3470 

lsj@life.ku.dk 

Yderligere oplysninger 

Lars Stoumann Jensen 

Tlf.: +45 3533 3470 

lsj@life.ku.dk 
 
 

Fonden Dansk Standard 
 
 

Generel information 

Adresse: Kollegievej 6, 2920 Charlottenlund 

Telefonnummer: +45 3996 6101 
E-mail: dansk.standard@ds.dk 

Hjemmeside: www.ds.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Standardisering - drikkevand. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Europæisk og international standardisering på drikkevandsteknologi og forsyningsområdet: 

• Drikkevandsdirektivet 

• Byggevaredirektivet 

• Offentlig udbudsdirektiv Eventuelle links: 

www.cen.eu/CENORM/Sectors/TechnicalCommitteesWorkshops 

http://www.ds.dk/da-DK/ydelser/Standardisering/S-udvalg/S-314/Sider/default.aspx 
param=6145&title=CEN/TC+164 

 

 

Beskrivelse af teknologier: 

• Vandforsyning33333 

• Kemikalier til drikkevand 

• Kemikalier til swimmingpools 

• Byggevarer i kontakt med drikkevand CE mærkning. 

 
Dansk Standard og ETA-Danmark samarbejder med By- og Landskabsstyrelsen og Erhvervs- og 

byggestyrelsen på området. 

 
• Servicekvalitet/ forsyningsselskaber 

Dansk Standard deltager i det internationale standardiseringsarbejde i CEN/TC 164 og ISO/TC 224. 

 
Dansk myndighedskontakt sker via S-314 Vandforsyning. 

 

Kontaktpersoner: 

Peter Langkilde 

Tlf.: +45 3996 6293 

pl@ds.dk 

http://www.agri.life.ku.dk/faggr/plantandsoil/Research/PNSF/Utilizationof/PATHOS.aspx
mailto:lsj@life.ku.dk
mailto:lsj@life.ku.dk
mailto:lsj@life.ku.dk
mailto:lsj@life.ku.dk
mailto:dansk.standard@ds.dk
http://www.ds.dk/
http://www.cen.eu/CENORM/Sectors/TechnicalCommitteesWorkshops
http://www.ds.dk/da-DK/ydelser/Standardisering/S-udvalg/S-314/Sider/default.aspx
mailto:pl@ds.dk
mailto:pl@ds.dk
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Yderligere oplysninger 

Peter Langkilde 

Tlf.: +45 3996 6293 

pl@ds.dk 
 
 

Forskergruppe Vandressourcer, HOBE – Center for Hydrologi, Institut for Geografi og Geologi, 

K.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Øster Voldgade 10, 1350 København K. 

Telefonnummer: 
E-mail: geo@geo.ku.dk 

Hjemmeside: www.geo.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

1-4.: Strømnings- og transportprocesser i grundvand, udvikling og anvendelse af numeriske modeller. 

 
5-7.: Mobilisering og nedbrydning af miljøfremmede stoffer, biotilgængelighed og planteoptag af tungmetaller, 

nitratreduktion 

Konkrete aktiviteter: 

1. Vand og stoftransport i det geologiske medium, parameterisering, usikkerhed. 

 
2. Datering ved hjælp af miljøtracere. 

 
3. Grundvandsudnyttelse og saltvandsindtrængning. 

 
4. Hydrogeofysik 

 
5-7.: Eksperimenter, feltundersøgelser og modelarbejde. 

Eventuelle links: 

www.geo.ku.dk 
 

Beskrivelse af teknologier: 

5. Forudsigelse af nitratfølsomhed og potentiel grundvandsforurening. 

 
6. Sulfat og tungmetal frigivelse koblet til vandspejlsvariationer 

 
7. Optimering af pH målinger og overvågning af forsuring. 

 

Kontaktpersoner: 

1-4) Karsten Høgh Jensen 

Tlf.: +45 3532 2484 

khj@geo.ku.dk 

 
1-4) Peter Engesgaard 

Tlf.: +45 3532 2464 

pe@geo.ku.dk 

 
5-7) Professor Bo Elberling 

Tlf.: +45 3532 2520 

be@geo.ku.dk 

Yderligere oplysninger 

1-4) Karsten Høgh Jensen 

mailto:pl@ds.dk
mailto:pl@ds.dk
mailto:geo@geo.ku.dk
http://www.geo.dk/
http://www.geo.ku.dk/
mailto:khj@geo.ku.dk
mailto:khj@geo.ku.dk
mailto:pe@geo.ku.dk
mailto:pe@geo.ku.dk
mailto:be@geo.ku.dk
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Vidensinstitutioner og miljøeffektive teknologier, Katalog, Grundvand/drikkevand 

Side 55 

 

 

www.grundvandsovervaagning.dk 

 

Tlf.: +45 3532 2484 

khj@geo.ku.dk 

 
1-4) Peter Engesgaard 

Tlf.: +45 3532 2464 

pe@geo.ku.dk 

 
5-7) Professor Bo Elberling 

Tlf.: +45 3532 2520 

be@geo.ku.dk 
 
 

Geokemisk og Hydrologisk afdelinger, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og 

Grønland (GEUS) 
 
 

Generel information 

Adresse: Østervoldgade 10, 1350 København K 
Telefonnummer: +45 3814 2000 

E-mail: geus@geus.dk 

Hjemmeside: www.geus.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

- Vandbalancen 

- Grundvandsmodellering 

- NOVANA grundvandsovervågning 

- Skæbnen af miljøfremmede stoffer 

- Borehulslogging 

- Grundvandskortlægning 

- Mikrobiologi og molekularbiologi 

- Klimaeffekter på vandmiljøet 

- Næringsstoffer 

Konkrete aktiviteter: 

- Udvikling af immunkemiske analysemetoder 

- On site remediering 

- Reduktiv dechlorering 

- Molekylær detektion af smitstoffer 

- Årlig sammenfatning af NOVANA grundvandskortlægning 

- Kortlægning af grundvandsmagasiner 

Eventuelle links: 

www.geus.dk 

www.geus.dk 
www.grundvandskortlaegning.dk 

 

 

Beskrivelse af teknologier: 

Immunkemisk analysemetode for BAM 

Molekylær detektion af dehallocoocides i forurenede aquiferer. 
 

Kontaktpersoner: 

Jens Aamand 

Tlf.: +45 3814 2326 

jeaa@geus.dk 

 
Carsten Suhr Jacobsen 

Tlf.: +45 3814 2313 

http://www.grundvandsovervaagning.dk/
mailto:khj@geo.ku.dk
mailto:khj@geo.ku.dk
mailto:pe@geo.ku.dk
mailto:pe@geo.ku.dk
mailto:be@geo.ku.dk
mailto:be@geo.ku.dk
mailto:geus@geus.dk
http://www.geus.dk/
http://www.geus.dk/
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csj@geus.dk 

 
Lærke Thorling 

Tlf.: +45 3814 2082 / 2055 5260 

lts@geus.dk 

 
Verner Søndergaard 

Tlf.: +45 3814 2092 / 2035 0029 

whs@geus.dk 
 

Yderligere oplysninger 

Jens Aamand 

Tlf.: +45 3814 2326 

jeaa@geus.dk 

 
Carsten Suhr Jacobsen 

Tlf.: +45 3814 2313 

csj@geus.dk 

 
Lærke Thorling 

Tlf.: +45 3814 2082 / 2055 5260 

lts@geus.dk 

 
Verner Søndergaard 

Tlf.: +45 3814 2092 / 2035 0029 

whs@geus.dk 
 
 

Geologisk Institut, Det Naturvidenskabelige Fakultet, Aarh.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Høegh Guldbergs Gade 2, 8000 Århus C 

Telefonnummer: +45 8942 9400 
E-mail: geologi@au.dk 

Hjemmeside: www.geo.au.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

En stor og internationalt velanskreven gruppe der forsker i, underviser i og har et omfattende internationalt 

samarbejde om vandressourcer. Hovedaktiviteter er innovative metoder til kortlægning af 

grundvandsmagasiner og til kortlægning af interaktion mellem overfladevand og grundvand. 

Konkrete aktiviteter: 

Forskning og udvikling af nye metoder til at belyse samspil mellem udsivende grundvand og vandstrømninger i 

vandløb og søer, herunder indflydelse fra den hyphoræiske zone. Ligeledes elektriske og elektromagnetiske 

geofysiske/hydrogeofysiske metoder til kortlægning af grundvandsmagasiners udbredelse, indre struktur og 

sårbarhed. 

Eventuelle links: 
 

 

Geofysiksamarbejdets hjemmeside www.hgg.au.dk samt Geologisk 

Instituts hjemmeside www.geo.au.dk. 

Beskrivelse af teknologier: 

Pulled Array Continuous Electrical Sounding method til kortlægning af overfladenære lerforekomster i 

forbindelse med sårbarhedskortlægning af grundvandsmagasiner. 

 
SkyTEM, helikopterbåren transient elektromagnetisk metode til effektiv kortlægning af geologien over store 

mailto:csj@geus.dk
mailto:lts@geus.dk
mailto:lts@geus.dk
mailto:whs@geus.dk
mailto:whs@geus.dk
mailto:jeaa@geus.dk
mailto:jeaa@geus.dk
mailto:csj@geus.dk
mailto:csj@geus.dk
mailto:lts@geus.dk
mailto:lts@geus.dk
mailto:whs@geus.dk
mailto:whs@geus.dk
mailto:geologi@au.dk
http://www.geo.au.dk/
http://www.hgg.au.dk/
http://www.geo.au.dk/
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arealer. Anvendes overvejende i hydrogeofysisk kortlægning, men også internationalt i mineralefterforskning. 

 
MEP, multi-elektrode metoder til geoelektrisk kortlægning af undergrunden. Continuous Heat-pulse Seepage 

Meter måling til kortlægning af ud(ind)-sivnings zoner i bund og sider af vandløb, søer og strandzonen. 
 

Kontaktpersoner: 

Esben Auken, 

Geofysik-Samarbejdet 

esben@geo.au.dk 

 
Niels Bøie Christensen 

nbc@geo.au.dk 

 
Kurt Sørensen 

kurt.sorensen@geo.au.dk 

Yderligere oplysninger 

Esben Auken, 

Geofysik-Samarbejdet 

esben@geo.au.dk 

 
Niels Bøie Christensen 

nbc@geo.au.dk 

 
Kurt Sørensen 

kurt.sorensen@geo.au.dk 
 
 

Institut for Bioscience, Det Nationale Center for Miljø og Energi (DMU), Aarh.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Bygning 1540, Aarhus Universitet, 8000 Århus C 
Telefonnummer: +45 8942 2729 

E-mail: biologi@biology.au.dk 

Hjemmeside: http://www.biology.au.dk/index.jsp 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Molekylærbiologisk detektion af fækal forurening. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Udvikling af kvantitativ PCR-baseret detektion af fækal forurening, herunder kildesporing baseret på 

værtsspecifikke bakteriestammer af den anaerobe bakterie Bacteroides. 

Eventuelle links: 
 

 

http://www.techmedia.dk/files/pdf/dak/2006/s18-21dak08-low.pdf 

Beskrivelse af teknologier: 

Det er ved hjælp af PCR detektion af Bacteroides-stammer lykkedes at udvikle en teknologi med samme 

følsomhed som traditionel E.coli-detektion, men med den fordel, at kilden til den fækale forurening kan spores. 

Mange stammer af Bacteroides er nemlig værtsspecifikke, og da der samtidigt er over 1000 gange så mange af 

dem i dyretarm som af E.coli får man gennem denne teknik et godt supplement til coli-bestemmelsen. 

Teknologien udbydes via Teknologisk Institut. 
 

Kontaktpersoner: 

Andreas Schramm 

andreas.schramm@biology.au.dk 

mailto:esben@geo.au.dk
mailto:esben@geo.au.dk
mailto:nbc@geo.au.dk
mailto:nbc@geo.au.dk
mailto:kurt.sorensen@geo.au.dk
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mailto:kurt.sorensen@geo.au.dk
mailto:kurt.sorensen@geo.au.dk
mailto:biologi@biology.au.dk
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http://www.techmedia.dk/files/pdf/dak/2006/s18-21dak08-low.pdf
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Yderligere oplysninger 

Andreas Schramm 

andreas.schramm@biology.au.dk 
 
 

Institut for Byggeri og Anlæg, Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Sohngaardsholmsvej 57, 9000 Aalborg 

Telefonnummer: +45 9940 8484 

E-mail: pbp@civil.aau.dk 

Hjemmeside: www.civil.aau.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Grundvandsforurening. 

Bæredygtig udnyttelse af grundvandsressourcen. 

Samspillet mellem overfladevand og grundvand i ådale. 

Konkrete aktiviteter: 

Udvikling af numeriske grundvandsmodeller. 

 
Usikkerhedsestimering ifm. Grundvandsmodellering. 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

Anvendelse af GLUE-metoden ifm. grundvandsmodellering. 
 

Kontaktpersoner: 

Ekstern lektor 

Jacob Birk Jensen 

i5jbj@civil.aau.dk 

Yderligere oplysninger 

Ekstern lektor 

Jacob Birk Jensen 

i5jbj@civil.aau.dk 
 
 

Institut for Fysik og kemi, Det Naturvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Campusvej 55, 5230 Odense M 

Telefonnummer: +45 6550 3520 (Institutsekretær Karen Cauthery) 
E-mail: kca@ifk.sdu.dk 

Hjemmeside: http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/lfk_fysik_og_kemi.aspx 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Systemanalyse, energi- og miljøvurdering/modellering. 

 
Området omfatter de væsentlige kompetencer inden for analyse, vurdering, modellering og prioritering af 

mailto:andreas.schramm@biology.au.dk
mailto:andreas.schramm@biology.au.dk
mailto:pbp@civil.aau.dk
http://www.civil.aau.dk/
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ressource- og miljøaspekter. Herunder livscyklusvurdering og – modellering af produkter og systemer, 

arealbaseret modellering, miljøvurdering- og modellering på økosystemniveau (jord, grundvand, vandløb, søer 

og havet) samt miljøvurdering af kemikalier (økotoksicitet, humantoksicitet, hormoneffekter mm.). 
 

Konkrete aktiviteter: 

 
Eventuelle links: 

Faktaark om igangværende aktiviteter herunder: 

Analytical Review of Comparative Environmental Assessments of Incineration and Co-incineration of Waste. 

Modelling Renewable Energy Scenarios for Denmark. 

 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Lektor ved Biologi 

Erik Kristensen 

Tlf.: +45 6550 2754 

ebk@biology.sdu.dk 

 
Lektor ved biologi 

Henning Jensen 

Tlf.: +45 6550 2223 

 
Professor ved institut for kemi-, Bio- og Miljøteknologi 

Henrik Wenzel 

Tlf.: +45 6550 7374 

henrik.wenzel@kbm.sdu.dk 

 
Lektor ved biologi 

Mogens Flindt 

Tlf.: +45 6550 2606 

mrf@biology.sdu.dk 

 
Lektor ved biologi 

Poul Bjerregaard 

Tlf.: +45 6550 2456 

 
Professor ved institut for kemi-, Bio- og Miljøteknologi 

Sven G. Sommer 

Tlf.: +45 6550 7359 

sgs@kbm.sdu.dk 

Yderligere oplysninger 

Lektor ved Biologi 

Erik Kristensen 

Tlf.: +45 6550 2754 

ebk@biology.sdu.dk 

 
Lektor ved biologi 

Henning Jensen 

Tlf.: +45 6550 2223 

 
Professor ved institut for kemi-, Bio- og Miljøteknologi 

Henrik Wenzel 

Tlf.: +45 6550 7374 

henrik.wenzel@kbm.sdu.dk 

mailto:ebk@biology.sdu.dk
mailto:ebk@biology.sdu.dk
mailto:henrik.wenzel@kbm.sdu.dk
mailto:henrik.wenzel@kbm.sdu.dk
mailto:mrf@biology.sdu.dk
mailto:mrf@biology.sdu.dk
mailto:sgs@kbm.sdu.dk
mailto:sgs@kbm.sdu.dk
mailto:ebk@biology.sdu.dk
mailto:ebk@biology.sdu.dk
mailto:henrik.wenzel@kbm.sdu.dk
mailto:henrik.wenzel@kbm.sdu.dk
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www.froevaekst.dk 

 
2) Kristian Kristensen, Uffe Jørgensen, Ruth Grant. 2003. Recalculation of the model N-LES. Baggrundsnotat 

til Grant, R. og Waagepetersen, J. 2003. Vandmiljøplan II - slutevaluering. Danmarks Miljøundersøgelser, 

Miljøministeriet. ISBN:87-7772-776-2”. 

The English translation is available in at: http://130.226.173.223/farmn/dokumentation/Nles3%20english.doc 

 
Den seneste version af udvaskningmodellen for kvælstof (N-LES4) forventes publiceret senere i år. 

 

 

Lektor ved biologi 

Mogens Flindt 

Tlf.: +45 6550 2606 

mrf@biology.sdu.dk 

 
Lektor ved biologi 

Poul Bjerregaard 

Tlf.: +45 6550 2456 

 
Professor ved institut for kemi-, Bio- og Miljøteknologi 

Sven G. Sommer 

Tlf.: +45 6550 7359 

sgs@kbm.sdu.dk 
 
 
Institut for Genetik og Bioteknologi (GBI), Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarh.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Blichers Allé 20, P.O.Box 50, 8830 Tjele 

Telefonnummer: +45 8999 1900 
E-mail: gbi.djf@agrsci.dk 

Hjemmeside: www.agrsci.dk/gbi 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

1) Indgående kendskab til plantefysiologi og agronomi. 

 
2) Statistisk analyse af udvaskning fra landbrugsjord. 

Konkrete aktiviteter: 

1) Udvikling af modeller for behovsbestemt gødskning til græs – eksempelvis på frøgræsarealer, plæner og 

golf-greens. 

 
2) 

Modellering af kvælstofudvaskning som funktion af direkte og indirekte (bl.a. afgrøderester) 

kvælstoftilførsel/fraførsel, jordens indhold af bl.a. organisk materiale og ler, nedbør og dennes fordeling over 

år. Seneste version udarbejdet i forbindelse med VMPIII og i samarbejde med JPM (DJF) og DMU 

(projektleder Jesper Waagepetersen) 

 
Udvikling af fosfor-index til klassificering af marker med høj risiko for udvaskning. I samarbejde med JPM 

(projektleder Goswin Heckrath). 

Eventuelle links: 

1) www.turfgrass.dk 

Kristian Kristensen, Uffe Jørgensen, Ruth Grant. 2003. Recalculation of the model N-LES. Baggrundsnotat til 

Grant, R. og Waagepetersen, J. 2003. Vandmiljøplan II - slutevaluering. Danmarks Miljøundersøgelser, 

Miljøministeriet. ISBN:87-7772-776-2”. 

The English translation is available in at: http://130.226.173.223/farmn/dokumentation/Nles3%20english.doc 

 
Kristensen, K.; Waagepetersen, J.; Børgesen, C.D.; Vinther, F.P.; Grant, R.; Blicher-Mathiesen, G. 2008. 

Reestimation and further development in the model N-LES – N-LES3 to N-LES4. Det 

Jordbrugsvidenskabelige Fakultet. DJF Plant Science 139, 25 pp 
 

 
Beskrivelse af teknologier: 

http://www.froevaekst.dk/
http://130.226.173.223/farmn/dokumentation/Nles3%20english.doc
mailto:mrf@biology.sdu.dk
mailto:mrf@biology.sdu.dk
mailto:sgs@kbm.sdu.dk
mailto:sgs@kbm.sdu.dk
mailto:gbi.djf@agrsci.dk
http://www.agrsci.dk/gbi
http://www.turfgrass.dk/
http://130.226.173.223/farmn/dokumentation/Nles3%20english.doc
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Kontaktpersoner: 

1) René Gislum 

Tlf.: +45 8999 1900 

rene.gislum@agrsci.dk 

 
2) Kristian Kristensen 

 Tlf.: +45 8999 1209 

kristian.kristensen@agrsci.dk 

 
2) Ulrich Halekoh  

Tlf.: +45 8999 1825 

ulrich.halekoh@agrsci.dk 

Yderligere oplysninger 

1) René Gislum 

Tlf.: +45 8999 1900 

rene.gislum@agrsci.dk 

 
2) Kristian Kristensen  

Tlf.: +45 8999 1209 

kristian.kristensen@agrsci.dk 

 
2) Ulrich Halekoh  

Tlf.: +45 8999 1825 

ulrich.halekoh@agrsci.dk 
 
 

Institut for Grundvidenskab og Miljø, Det Biovidenskabelige Fakultet, K.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C 

Telefonnummer: +45 3533 2366 

E-mail: igm@life.ku.dk 

Hjemmeside: www.igm.life.ku.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

1) Forskning i jord-plante-atmosfære systemet med særlig henblik på udnyttelse og beskyttelse af jord- og 

vandressourcen i relation til planteproduktion. 

 
2) Vandkvalitet, kemiske stoffers mobilitet og nedbrydning i vand, kemiske reaktioner mellem 

forureningsstoffer og forskellige typer filter materialer til rensning af vand både som naturlige processer i 

jord/sediment og i filteranlæg. 

 
Arealanvendelsens betydning for vandkvalitet i grundvandsmagasiner. 

Konkrete aktiviteter: 

1) Projekt vedr. modellering af udvaskning af pesticider til dræn og grundvand (Finansiering: Miljøstyrelsen). 

Projekt vedr. modellering af vandbesparende vandingsmetoder (Finansiering: EU). 

2) Jordvandskvalitet i alle forskellige jordtyper og fugtighedsforhold, og en vifte af relevante arealanvendelser 

med henblik på at forstå og kunne modellere effekten af ændret arealanvendelse på forurening af underliggende 

grundvand, og deraf kunne anvise løsninger i form af driftsform og vegetation for den ønskede beskyttelse. 

 
Forskning i mobilitet og nedbrydning af forureningsstoffer (f.eks. chlorerede kulbrinter og nitrat) ved reaktion 

mailto:rene.gislum@agrsci.dk
mailto:rene.gislum@agrsci.dk
mailto:kristian.kristensen@agrsci.dk
mailto:kristian.kristensen@agrsci.dk
mailto:ulrich.halekoh@agrsci.dk
mailto:ulrich.halekoh@agrsci.dk
mailto:rene.gislum@agrsci.dk
mailto:rene.gislum@agrsci.dk
mailto:kristian.kristensen@agrsci.dk
mailto:kristian.kristensen@agrsci.dk
mailto:ulrich.halekoh@agrsci.dk
mailto:ulrich.halekoh@agrsci.dk
mailto:igm@life.ku.dk
http://www.igm.life.ku.dk/
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med særlige mineraler i grænsezonen mellem aerobt og anaerobt sediment, og hvordan disse kan anvendes i 

konstruerede filtre. 
 

Eventuelle links: 

2) http://www.igm.life.ku.dk/Research/igv_soilEnvChem.aspx 
 

Beskrivelse af teknologier: 

1) Jord-plante-atmosfære model (Daisy) til beregning af: 

• Markvandbalancen og dens elementer, herunder drænafstrømning og nedsivningen til det øvre grundvand 

• Markkvælstofbalancen og dens elementer, herunder udvaskning af kvælstof til dræn og til det øvre grundvand. 

• Pesticiders skæbne 

• Udbytter 

• Jordkvalitet, herunder organisk stof i jord 

 
En version af modellen er udviklet til administrative forhold. Modellen 

kan anvendes på markskala og opskaleres til regional skala. 

2) Filtermaterialer til tilbageholdelse af PAH, tungmetaller og organiske overfladeaktive stoffer fra 

overfladevand fra befæstede arealer, inden det ledes videre til nedsivning til grundvand. 

 
Phytoremediering af PAH og tungmetaller på lettere forurenede grunde. 

 
Nitrat reducerende og dehalogenerende geo-materialer til underjordiske filtre i det åbne land. 

 

Kontaktpersoner: 

1) Søren Hansen 

Tlf.: +45 3533 3386 

sha@life.ku.dk 

 
2) Bjarne W. Strobel 

Tlf.: +45 3533 2411 

bjwe@life.ku.dk 

 
2) Hans Christian B. Hansen 

Tlf.: +45 3533 2418 

haha@life.ku.dk 

 
2) Peter E. Holm 

Tlf.: +45 3533 2414 

peho@life.ku.dk 

Yderligere oplysninger 

1) Søren Hansen 

Tlf.: +45 3533 3386 

sha@life.ku.dk 

 
2) Bjarne W. Strobel 

Tlf.: +45 3533 2411 

bjwe@life.ku.dk 

 
2) Hans Christian B. Hansen 

Tlf.: +45 3533 2418 

haha@life.ku.dk 

 
2) Peter E. Holm 

Tlf.: +45 3533 2414 

peho@life.ku.dk 

http://www.igm.life.ku.dk/Research/igv_soilEnvChem.aspx
mailto:sha@life.ku.dk
mailto:sha@life.ku.dk
mailto:bjwe@life.ku.dk
mailto:bjwe@life.ku.dk
mailto:haha@life.ku.dk
mailto:haha@life.ku.dk
mailto:peho@life.ku.dk
mailto:peho@life.ku.dk
mailto:sha@life.ku.dk
mailto:sha@life.ku.dk
mailto:bjwe@life.ku.dk
mailto:bjwe@life.ku.dk
mailto:haha@life.ku.dk
mailto:haha@life.ku.dk
mailto:peho@life.ku.dk
mailto:peho@life.ku.dk


Vidensinstitutioner og miljøeffektive teknologier, Katalog, Grundvand/drikkevand 

Side 63 

 

 

 

 

Institut for Havebrugsproduktion, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarh.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Kirstinebjergvej 10, 5792 Årslev 

Telefonnummer: +45 8999 3400 eller +45 8999 3300 

E-mail: AHP.DJF@agrsci.dk 

Hjemmeside: http://www.agrsci.dk/ny_navigation/forskning/institutter/institut_for_havebrugsproduktio 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Rodvækst af planter. Dette anvendes ved forskning i reduktion af tab af N fra rodzonen fra markafgrøder med 

særligt fokus på de næringskrævende grønsagsafgrøder. Vores viden på dette område er værdifuld for at undgå 

forurening af grundvand med N. 

 
Forskning rettet mod reduktion af pesticidanvendelsen gennem brug af andre metoder. Potentielt mindre 

pesticidudbringning og dermed reduceret risiko for grundvandsforurening. 

Konkrete aktiviteter: 

Efterafgrøder og vejledning i optimal brug af efterafgrøder i grønsagssædskifter til reduktion af 

nitratudvaskning. 

 
Grønsager og andre afgrøders rodvækst og mulighed for N-udnyttelse og dermed reduceret behov for N 

gødskning. 

 
Simulering for afgrødevækst og kvælstof i planter og jord. 

 
Design af sædskifter med henblik på udnyttelse af jordens frie N. 

 
Anvendelse af varmt vand til bekæmpelse af skadegørere på formeringsmateriale og på produkter. 

Optimering af vandingsmetoder for forebyggelse af N udvaskning. 

Anvendelse af planteanalyser til bestemmelse af gødningsstatus og dermed optimering af gødningsanvendelsen. 

 
Anvendelse af særlig afgrøder med dybe rødder der opsamler ellers udvasket N. 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Jørn Nygaard Sørensen 

JornN.Sorensen@agrsci.dk 

 
Hanne Lakkenborg Kristensen 

Tlf.: +45 8999 3233 

Hanne.Kristensen@agrsci.dk 

Yderligere oplysninger 

Jørn Nygaard Sørensen 

JornN.Sorensen@agrsci.dk 

 
Hanne Lakkenborg Kristensen 

Tlf.: +45 8999 3233 

Hanne.Kristensen@agrsci.dk 

mailto:AHP.DJF@agrsci.dk
http://www.agrsci.dk/ny_navigation/forskning/institutter/institut_for_havebrugsproduktion
mailto:JornN.Sorensen@agrsci.dk
mailto:Hanne.Kristensen@agrsci.dk
mailto:JornN.Sorensen@agrsci.dk
mailto:Hanne.Kristensen@agrsci.dk
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Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarh.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Blichers Allé 20, Postbox 50, 8830 Tjele 

Telefonnummer: +45 8999 1900 

E-mail: Jpm.djf@agrisci.dk 

Hjemmeside: www.agrsci.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Minimering af forbrug af vand til vanding. 

 
Varsling om risiko for pesticidpåvirkninger af grundvandet. 

 
Grundforskning i kolloidfaciliteret transport af fremmedstoffer til grundvand. 

Konkrete aktiviteter: 

• Udvikle vandingsstyring og vandbesparende teknologier med henblik på produktion af højkvalitetsgrøntsager. 

 
•I samarbejde med GEUS og DMU er udvalgt fem lokaliteter, hvor et stort måleprogram er sat i værk, med 

henblik på en tidlig varsling om evt. pesticidpåvirkning af grundvandet. 

 
• Grundlæggende forskning i binding af fremmedstoffer til kolloid, frigivelse af kolloider samt transport og 

udvaskning af kolloid/fremmedstof-komplekser. 

Eventuelle links: 

http://www.safir4eu.org 

www.sorbisense.com 
http://pesticidvarsling.dk/ 

 
www.agrsci.au.dk/soil-it-is/ 

 

 

Beskrivelse af teknologier: 

Passive sampling-teknikker til cost-effective sampling af fremmedstoffer og næringsstoffer i grund- og 

drikkevand. 
 

Kontaktpersoner: 

Mathias Neuman Andersen 

Tlf.: +45 8999 1742 

Mathiasn.andersen@agrsci.dk 

 
Preben Olsen 

Tlf.: +45 8999 1763 

Preben.olsen@agrsci.dk 

Yderligere oplysninger 

Mathias Neuman Andersen 

Tlf.: +45 8999 1742 
Mathiasn.andersen@agrsci.dk 

 
Preben Olsen 

Tlf.: +45 8999 1763 

Preben.olsen@agrsci.dk 

mailto:Jpm.djf@agrisci.dk
http://www.agrsci.dk/
http://www.safir4eu.org/
http://www.safir4eu.org/
http://pesticidvarsling.dk/
http://www.agrsci.au.dk/soil-it-is/
mailto:Mathiasn.andersen@agrsci.dk
mailto:Preben.olsen@agrsci.dk
mailto:Preben.olsen@agrsci.dk
mailto:Mathiasn.andersen@agrsci.dk
mailto:Preben.olsen@agrsci.dk
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Institut for kemi, DTU Kemi, Danmarks Tekniske Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Kemitorvet 207, 2800 Kgs. Lyngby 

Telefonnummer: +45 4525 2419 

E-mail: isc@kemi.dtu.dk 

Hjemmeside: www.kemi.dtu.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Flow-injection Analyse (FIA), Sequential Injection Analyse (SIA) kromatografi, ICP-MS, AAS, Elektrokemisk 

analyse og kvalitetssikring. 

Konkrete aktiviteter: 

Kemisk analyse til miljømonitering, hvor FIA/SIA teknologien udnyttes til at give en høj prøvefrekvens under 

anvendelse af et minimum af kemikalier og andre ressourcer. 

Eventuelle links: http://www.flowinjection.com/ 

http://www.lachatinstruments.com/products/qcfia/fiaprimer.asp 

 
http://www.perkinelmer.com/search/search.htm?Ntt=fia 

Beskrivelse af teknologier: 

Flow-injection analyse (FIA): On-line kemisk analyse i lukket system med slanger, pumper og ventiler, hvor 

kemiske reaktioner udnyttes til analyse af fx tungmetaller eller biologisk aktive molekyler. 

 
Sequential injection analyse (SIA): Forbedring af FIA, så systemet kontrolleres med computere, så analyse kan 

effektiviseres til et endnu mindre kemikalieforbrug i forbindelse med analysen. 

 
Lab-on-valve: Teknologi til håndtering af kemikalier i systemer med dimensioner af mikrometer. 

 

Kontaktpersoner: 

Jens E.T. Andersen 

Tlf.: +45 4525 2348 

jeta@kemi.dtu.dk 

 
Anders C. Raffalt 

Tlf.: +45 4525 2342 

acr@kemi.dtu.dk 

Yderligere oplysninger 

Jens E.T. Andersen 

Tlf.: +45 4525 2348 

jeta@kemi.dtu.dk 

 
Anders C. Raffalt 

Tlf.: +45 4525 2342 

acr@kemi.dtu.dk 

mailto:isc@kemi.dtu.dk
http://www.kemi.dtu.dk/
http://www.flowinjection.com/
http://www.flowinjection.com/
http://www.perkinelmer.com/search/search.htm?Ntt=fia
mailto:jeta@kemi.dtu.dk
mailto:jeta@kemi.dtu.dk
mailto:acr@kemi.dtu.dk
mailto:acr@kemi.dtu.dk
mailto:jeta@kemi.dtu.dk
mailto:jeta@kemi.dtu.dk
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Institut for Kemi, Miljø og Bioteknologi, Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, Aalborg 

Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Sohngaardsholmsvej 57, 9000 Aalborg 

Telefonnummer: +45 9940 9940 
E-mail: bio@bio.aau.dk 

Hjemmeside: www.bio.aau.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

1) Mikrobiologi i relation til drikkevand 

 
2) Drikkevandbehandling; elimination af uønskede forbindelser fra grundvand. 

Konkrete aktiviteter: 

1) Udvikling af nye teknologier til påvisning af mikroganismer herunder sundhedsskadelige bakterier i 

drikkevand. 

 
Udvikling af teknologier til sporing af mikrobielle forureningskilder i vandforsyninger. 

 
1) Teknologier til desinfektion af drikkevand 

 
2) Studier af jern og manganfældning ved hjælp af kontrolleret beluftning, herunder biologisk jern- og 

manganfældning. 

Eventuelle links: 

www.kemiteknologi.dk 

www.cichem.dk 
 

 
Beskrivelse af teknologier: 

1) Udvikling af hurtigmetoder til påvisning af bakterier i drikkevand samt teknologier til sporing og 

karakterisering af mikrobielle forureninger i vandforsyningsanlæg. 

 
2) Biologisk jernudfældning i vandværksfiltre.Undersøgelser af udfældet jern- og manganslam.Blandt andre 

projekter, et Ph.d. projekt, der er afsluttet i 2011. 

 
2) Arsenfjernelse ved hjælp af Microdrop system, der belufter vandet kraftigt og lader arsen adsorbere til fra 

en jernkapsel afgivet jern. Flere delprojekter, herunder et erhvervsforskerPh.d.-projekt, der afsluttes i 2013. 

 
2) Opbygning af vandværker i Ghana på basis af dansk teknologi med specielt fokus på jernudfældning. 

Projektet er i sin opstartfase. 
 

Kontaktpersoner: 

1) Peter Roslev 

Tlf.: +45 9940 8505 

pr@bio.aau.dk 

 
2) Lektor Erik Gydesen Søgaard 

Tlf.: +45 9940 7622 

egs@bio.aau.dk 

Yderligere oplysninger 

1) Peter Roslev 

Tlf.: +45 9940 8505 

pr@bio.aau.dk 

mailto:bio@bio.aau.dk
http://www.bio.aau.dk/
http://www.kemiteknologi.dk/
http://www.kemiteknologi.dk/
mailto:pr@bio.aau.dk
mailto:pr@bio.aau.dk
mailto:egs@bio.aau.dk
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2) Lektor Erik Gydesen Søgaard 

Tlf.: +45 9940 7622 

egs@bio.aau.dk 
 
 

Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring - ENSPAC, Roskilde Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Universitetsvej 1, Postboks 260, 4000 Roskilde 

Telefonnummer: +45 4674 2000 
E-mail: ruc@ruc.dk 

Hjemmeside: www.ruc.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Hydrogeologisk kortlægning, elektrokemisk monitering, modellering af grundvandet i kystzonen. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Inden for ovenstående aktiviteter arbejdes der pt. hovedsageligt indenfor ”Well field optimisation” projektet. 

Se nedenstående link. 

Eventuelle links: 

http://wellfield.dhigroup.com/ 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Niels Schrøder 

Tlf.: +45 4674 2094 

schroeder@ruc.dk 

 
Paul Thorn 

Tlf.: +45 4674 3068 

pthorn@ruc.dk 

Yderligere oplysninger 

Niels Schrøder 

Tlf.: +45 4674 2094 

schroeder@ruc.dk 

 
Paul Thorn 

Tlf.: +45 4674 3068 

pthorn@ruc.dk 
 
 

Institut for Miljøvidenskab, DMU, Aarh.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Frederiksborgvej 399, Boks 399, 4000 Roskilde 

Telefonnummer: +45 4630 1200 

E-mail: dmu@dmu.dk 

Hjemmeside: www.dmu.dk 

mailto:egs@bio.aau.dk
mailto:egs@bio.aau.dk
mailto:ruc@ruc.dk
http://www.ruc.dk/
http://wellfield.dhigroup.com/
mailto:schroeder@ruc.dk
mailto:schroeder@ruc.dk
mailto:pthorn@ruc.dk
mailto:pthorn@ruc.dk
mailto:schroeder@ruc.dk
mailto:schroeder@ruc.dk
mailto:pthorn@ruc.dk
mailto:pthorn@ruc.dk
mailto:dmu@dmu.dk
http://www.dmu.dk/
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Information om forskning og aktiviteter 
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Miljøøkonomi. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Beregninger af samfundsøkonomiske omkostninger og gevinster ved at begrænse skadeseffekter af jord- og 

grundvandsforurening; 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Berit Hasler 

Tlf.: +45 4630 1835 

bh@dmu.dk 

Yderligere oplysninger 

Berit Hasler 

Tlf.: +45 4630 1835 

bh@dmu.dk 
 
 

Institut for Natur, Systemer og Modeller, Roskilde Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Universitetsvej 1, Postboks 260, 4000 Roskilde 

Telefonnummer: +45 4674 2000 

E-mail: nsm@ruc.dk 

Hjemmeside: http://www.ruc.dk/nsm/ 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

On-line overvågning af kildepladser. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Udvikling af metoder/sensorer til on-line overvågning af grundvand. Bestemmelse af opløseligheder og 

overfladeaktivitet af miljøfarlige stoffer. 

Eventuelle links: 

Wellfield.dhigroup.com 
 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Søren Hvidt 

Tlf.: +45 4674 2477 

hvidt@ruc.dk 

 
John Mortensen 

Tlf.: +45 4674 2473 

john@ruc.dk 

Yderligere oplysninger 

Søren Hvidt 

Tlf.: +45 4674 2477 

hvidt@ruc.dk 

mailto:bh@dmu.dk
mailto:bh@dmu.dk
mailto:bh@dmu.dk
mailto:bh@dmu.dk
mailto:nsm@ruc.dk
http://www.ruc.dk/nsm/
mailto:hvidt@ruc.dk
mailto:hvidt@ruc.dk
mailto:john@ruc.dk
mailto:john@ruc.dk
mailto:hvidt@ruc.dk
mailto:hvidt@ruc.dk
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John Mortensen 

Tlf.: +45 4674 2473 

john@ruc.dk 
 
 
Institut for Vand og Miljøteknologi, DTU Miljø, Danmarks Tekniske Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Miljøvej, B113, DTU, 2800 Kgs. Lyngby 

Telefonnummer: +45 4525 1600 
E-mail: sekretariat@env.dtu.dk 

Hjemmeside: www.env.dtu.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Vandrensning, ledningsnet, akviferer, forureninger, mikroorganismer. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Risk assessment –Exposure assessment for contaminated sites: 

• 2-FUN Full-chain and UNcertainty Approaches for Assessing Health Risks in FUture ENvironmental 

Scenarios: A common, harmonized exposure assessment tool for transfer of heavy metals, radionucleids and 

organic compounds from environment to humans, with a focus on children. Model development, focus on crop- 

specific exposure assessment of humans from contaminated sites. 

 
• Long-time perspective is to develop crop-specific models for all major crops (e.g., potato, cereals, fruits etc.) 

and to expand to all chemical classes (including weak electrolytes = pesticides and pharmaceuticals); 

Experimental studies target to uncover the relation between uptake, accumulation, metabolism and toxicity of 

chemicals in plants. 

 
Risk assessment - Gaseous transport in unsaturated zone: 

• Unsaturated zone processes and factors governing groundwater contamination from residual NAPL in the 

unsaturated zone 

 
• Development of gaseous transport models coupling physical transport mechanisms and removal processes 

 
• Unsaturated zone modeling and risk assessment tools 

 
Risk assessment - Catchment scale and groundwater/surface water interactions 

The area of interest is methods for contaminant mass flux determinations and risk assessment models with 

special focus on the related uncertainties. At the groundwater surface interphase, the fate of xenobiotic organic 

compounds (pesticides, BTEX, chlorinated solvents, pharmaceuticals) is a key issue. The interphase between 

groundwater and surface water is expected to be characterised by complex flow, steep concentration and redox 

gradients and microbial activity in terms of degradation The first initiatives in time (0-5 years) will be focused 

towards specific case studies to develop the relevant methods and identify key processes and problems. Later 

the research will include development of regulatory approaches and development of models. 

 
Remediation technologies: 

• Anaerobic dechlorination 

 
• Use of in situ stimulated anaerobic dechlorination as a remedy for sites contaminated by chlorinated solvents. 

Emphasis will be on sites with low permeable settings e.g. clayey till 

 
• Remediation of 1,1,1-TCA by anaerobic dechlorination 

 
• Chemical oxidation 

• Application of chemical oxidation in low permeable or heterogeneous geological settings and for complex 

mixtures 

mailto:john@ruc.dk
mailto:john@ruc.dk
mailto:sekretariat@env.dtu.dk
http://www.env.dtu.dk/
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• Use of persulfate as oxidant with special focus on methods for activation 

 
• Reactive barriers/zones 

• Use of zero valent iron barriers for treating pollutants (pesticides, halogenated compound) 

• Nanoscale and microscale iron for reactive zones treating NAPL sources (pesticides and halogenated 

compounds) 

• Calcite permeable reactive barriers for remediation of fluoride and cyanide. 

 
• Phytoremediation 

• Effectiveness and time-scale 

• Roles of bacteria and plants 

• Optimization of processes 

• Combination with other remediation technologies 

• Field application and demonstration activities 

 
• Sequential or combined remediation technologies 

• Application of thermal treatment followed by anaerobic dechlorination has been investigated in laboratory 

scale. Full scale application is required to prove the full potential of the approach 

• Application of chemical oxidation at source zones followed by aerobic or anaerobic microbial degradation 

• Enhanced remediation of low permeable setting e.g. fracturing as a tool for application of mass transfer 

technologies like anaerobic dechlorination, zero valent iron or chemical oxidation 

 
• Environmental assessment of remedial actions 

• LCA of remediation technologies 

• Cost effectiveness analysis 

• Decision support tools 

 
Reactive transport modeling: 

• Scaling of reactions. The modeling of reactions is dependent on scale. Processes can appear to be at 

equilibrium, but are then kinetic at larger scale. Work is being conducted on the appropriate representation of 

reactions at the required scales. 

 
• Vadose zone modeling. Contaminant transport in the unsaturated zone is being researched with active 

development of coupled gas and aqueous phase transport, risk assessment models, models of plant uptake of 

contaminants in soils. 

 
• Reactive solute transport models for application at contaminated sites or simulation of remediation 

technologies. Of certain interest is the coupling between solute transport, degradation and redox processes. 

Here the use of models coupled to advanced geochemical models as PHREEQC will be in focus. In addition 

reactive models geared towards heterogeneous aquifers, where the interaction between diffusion processes in 

low permeable strata and transport in sand layers is a key issue. 

 
• Computational methods. State of the art computational methods are required to obtain accurate solutions of 

the mathematical equations that are used to represent contaminant transport processes. Research is being 

conducted on various aspects of numerical methods. For example, the Eulerian Localised Adjoint Method for 

solution of the advection diffusion equation. 

Water resources - Integrated water resources management 

 
• Trade-off between environmental flows and consumptive water use 

 
• Impact and mitigation of regional droughts 

 
• Coupled hydro-economic modeling at the catchment scale 

 
• Integrated urban water management 

 
Water resources - Catchment hydrology: 

• Distributed modeling at the catchment scale 
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• Reservoir design and operation 

 
• Flood forecasting and data assimilation 

 
• Parameter identification and model uncertainty 

 
• Coupled hydrological/atmospheric modelling 

 
• Flood frequency and reliability analyses 

 
• Eco-Hydrological Feedback Mechanisms 

 
Water resources - Groundwater: 

• Well field analysis 

 
• Groundwater-surface water interaction 

 
• The natural flushing and up-coning of saltwater in limestone aquifers 

 
• Advective transport of oxygen in the unsaturated zone 

 
Water resources – Hydrogeophysics and remote sensing methods in hydrology: 

• Using gravity-derived storage changes for hydrological model calibration 

 
• Saline groundwater quality monitoring and modeling 

 
• Mapping and modeling of structurally complex hydrological systems 

 
Water resources - Computational methods in water resources: 

• Eulerian Lagrangian Localised Adjoint Methods 

 
• Automatic time stepping schemes 

 
• Model uncertainty analysis 

 
• Parameter estimation and model validation 

Water treatment 

 
• Efficient and stable removal of natural compounds in filters (N-compounds, Fe, Mn, As, particles) 

investigated in a recently developed model water works 

 
• Removal of pesticides by activated carbon 

 
• Biological removal of MTBE, pesticides and iron 

 
• Desalination of sea-water, including economic evaluation 

 
• Evaluation of advanced oxidations processes - AOP 

 
• Evaluation of alternative drinking water resources 

 
Materials in water supply systems: 

• Migration of specific organic compounds from plastic pipes to drinking water 

 
• Microbial growth on plastic pipes (biofilms) and compounds released from plastic pipes 

 
• Biological degradation and transformation of specific organic compounds from plastic pipes in drinking 
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water 

 
• Biocorrosion 

 
• Investigation of ‘smart’ active self-disinfecting surfaces 

 
• Modeling of migration and degradation of organic compounds 

 
• Integrate established knowledge into conceptual models to predict and evaluate long term consequences of 

different choices of materials. 

 
Monitoring and control of water quality and risk factors: 

• Development of new micro-nano technology based sensors 

 
• Development of the ‘Universal sensor’, screening for anormalities to identify hazards 

 
• Development and implementation of an online, automatized, real-time monitor for ATP Management of risk 

factors 

 
• Coupling of sensors and water quality software in order to be able to identify on-line the water quality in 

water supply systems and to correct poor water quality in critical areas of distribution systems 

 
Water quality: 

• Particle transport – sedimentation / re-suspending 

 
• Ammonium-compounds dynamics 

 
• Effects of UV disinfection in distribution systems 

 
• Alternative water sources, and consequences for the resulting quality 

 
• Improvement, development and implementation of methods for studies of water quality, 

 
Public Health: 

• Investigate the microbial quality in drinking water systems, based on e.g. inquiries 

 
• Merge this information with existing data-registers r.e. public health 

 
• Investigate the survival of indicators (e.g. Klebsiella and E. coli) and pathogens in e.g. our distribution model 

system and identify and quantify controlling parameters 

 
• Investigate the interaction between different types of protozoans and Legionella 

 
• Investigate the presence of micro fauna (e.g. Acellus, Cyclops) in distribution systems an their impact on 

microbial quality of the water 

 
• Provide input data for quantitative microbial risk analysis 

 
• Risk assessment of reparation of distribution networks 

 
• Tracking of pathogens-pathogenic genes in biofilm environments 

 

Eventuelle links: 

http://www.env.dtu.dk/Forskning/Forskningsgrupper/Water%20resources.aspx 

http://www.env.dtu.dk/Forskning/Forskningsgrupper/Groundwater%20geochemistry.aspx 

http://www.env.dtu.dk/Forskning/Forskningsgrupper/Contaminated%20sites.aspx 

http://www.env.dtu.dk/Forskning/Forskningsgrupper/Water%20resources.aspx
http://www.env.dtu.dk/Forskning/Forskningsgrupper/Water%20resources.aspx
http://www.env.dtu.dk/Forskning/Forskningsgrupper/Contaminated%20sites.aspx
http://www.env.dtu.dk/Forskning/Forskningsgrupper/Contaminated%20sites.aspx
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http://www.env.dtu.dk/Forskning/Forskningsgrupper/Water%20supply.aspx 
 
 

Beskrivelse af teknologier: 

Se ovenfor 
 

Kontaktpersoner: 

Poul L. Bjerg 

Tlf.: +45 4525 1615 

plb@env.dtu.dk 

 
Philip Binning 

Tlf.: +45 4525 2161 

pjb@env.dtu.dk 

 
Erik Arvin 

Tlf.: +45 4525 1472 

era@env.dtu.dk 

Yderligere oplysninger 

Poul L. Bjerg 

Tlf.: +45 4525 1615 

plb@env.dtu.dk 

 
Philip Binning 

Tlf.: +45 4525 2161 

pjb@env.dtu.dk 

 
Erik Arvin 

Tlf.: +45 4525 1472 

era@env.dtu.dk 
 
 

LCA Center Danmark 
 
 

Generel information 

Adresse: Hjortekærsvej 99, 2800 Kgs. Lyngby 

Telefonnummer: +45 3955 5955 
E-mail: info@lca-center.dk 

Hjemmeside: www.lca-center.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Livs Cyklus Analyser. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Rådgivning, netværk, oplysning og indsamling af viden. 

Eventuelle links: 

www.lca-center.dk 
 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Maria Strandesen 

Tlf.: +45 7215 7700 

mzs@force.dk 

http://www.env.dtu.dk/Forskning/Forskningsgrupper/Water%20supply.aspx
mailto:plb@env.dtu.dk
mailto:plb@env.dtu.dk
mailto:pjb@env.dtu.dk
mailto:pjb@env.dtu.dk
mailto:era@env.dtu.dk
mailto:era@env.dtu.dk
mailto:plb@env.dtu.dk
mailto:plb@env.dtu.dk
mailto:pjb@env.dtu.dk
mailto:pjb@env.dtu.dk
mailto:era@env.dtu.dk
mailto:era@env.dtu.dk
mailto:info@lca-center.dk
http://www.lca-center.dk/
http://www.lca-center.dk/
mailto:mzs@force.dk
mailto:mzs@force.dk
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Yderligere oplysninger 

Maria Strandesen 

Tlf.: +45 7215 7700 

mzs@force.dk 
 
 

Skov & Landskab, Det Biovidenskabelige Fakultet, K.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Rolighedsvej 23 

Telefonnummer: +45 3533 1500 
E-mail: sl@life.ku.dk 

Hjemmeside: www.sl.life.ku.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Belastning med tungmetaller, nitrat og grundvandsdannelse. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Målinger over koncentration af nitrat og tungmetaller i det vand, der forlader økosystemet (skov, energipil og 

naturøkosystemer). 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

Vi undersøger brugen af slam til gødskning af energipil, og herunder hvordan det påvirker nedsivningen af 

nitrat og tungmetaller. 
 

Kontaktpersoner: 

Karsten Raulund-Rasmussen 

Tlf.: +45 3533 1666 

krr@life.ku.dk 

 
Per Gundersen 

Tlf.: +45 3533 1678 

pgu@life.ku.dk 

Yderligere oplysninger 

Karsten Raulund-Rasmussen 

Tlf.: +45 3533 1666 

krr@life.ku.dk 

 
Per Gundersen 

Tlf.: +45 3533 1678 

pgu@life.ku.dk 
 
 

Teknologisk Institut 
 
 

Generel information 

Adresse: Gregersensvej, 2630 Taastrup 

Telefonnummer: +45 7220 2000 

E-mail: info@teknologisk.dk 

Hjemmeside: www.teknologisk.dk 

mailto:mzs@force.dk
mailto:mzs@force.dk
mailto:sl@life.ku.dk
http://www.sl.life.ku.dk/
mailto:krr@life.ku.dk
mailto:krr@life.ku.dk
mailto:pgu@life.ku.dk
mailto:pgu@life.ku.dk
mailto:krr@life.ku.dk
mailto:krr@life.ku.dk
mailto:pgu@life.ku.dk
mailto:pgu@life.ku.dk
mailto:info@teknologisk.dk
http://www.teknologisk.dk/
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Information om forskning og aktiviteter 
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Mikrobiologi i drikkevand, identifikation af bakterier i drikkevand, kildesporing i drikkevand, anvendt 

molekylærbiologi. 

 
Online måling af især organiske mikroforureninger i grundvand/drikkevand ved MIMS. 

Konkrete aktiviteter: 

Opbygning af database over bakterier i drikkevand. 

 
Online overvågning af kildepladser ved MIMS. 

Eventuelle links: 
 

 

http://www.teknologisk.dk/specialister/22772 

 
http://www.teknologisk.dk/specialister/24323 

Beskrivelse af teknologier: 

Online overvågning af kildepladser med MIMS mht. organiske forureninger som fx pesticider og andre 

organiske forbindelser som MTBX 
 

Kontaktpersoner: 

Jan Lorenzen 

Tlf.: +45 7220 1836 

jan.lorenzen@teknologisk.dk 

 
Trine-Maria Riis Damgaard 

Tlf.:+45 7220 1864 

trine.damgaard@teknologisk.dk 

Yderligere oplysninger 

Jan Lorenzen 

Tlf.: +45 7220 1836 

jan.lorenzen@teknologisk.dk 

 
Trine-Maria Riis Damgaard 

Tlf.:+45 7220 1864 

trine.damgaard@teknologisk.dk 

http://www.teknologisk.dk/specialister/22772
http://www.teknologisk.dk/specialister/24323
mailto:jan.lorenzen@teknologisk.dk
mailto:jan.lorenzen@teknologisk.dk
mailto:trine.damgaard@teknologisk.dk
mailto:trine.damgaard@teknologisk.dk
mailto:jan.lorenzen@teknologisk.dk
mailto:jan.lorenzen@teknologisk.dk
mailto:trine.damgaard@teknologisk.dk
mailto:trine.damgaard@teknologisk.dk
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Jordforurening 
 
 

Biologisk Institut, Det Naturvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Campusvej 55, 5230 Odense M. 

Telefonnummer: +45 6550 2752 

E-mail: mj@biology.sdu.dk 

Hjemmeside: http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/I_Biologi.aspx 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Afværgemetoder for jord- og grundvands-forureninger med klorerede opløsningsmidler. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Erhvervs- ph.d. som arbejder med afværgemetoderne 1. kemisk oxidation og 2. reduktiv deklorering ifb. Med 

jord- og grundvandsforureninger med klorerede opløsningsmidler. 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

Afværgemetoden ”kemisk oxidation” benyttes til at fjerne klorerede opløsningsmidler fra jord og grundvand, 

hvor et kraftigt oxidationsmiddel (f.eks. kaliumpermanganat) oxiderer det klorerede opløsningsmiddel til 

kuldioxid, vand og elementær klor. 

 
Ved anvendelse af afværgemetoden ”reduktiv deklorering” nedbrydes forureningen af iltfri bakterier, som 

benytter det klorerede opløsningsmiddel i respirationsprocessen. 
 

Kontaktpersoner: 

Mogens Flindt 

Tlf.: +45 6550 2606 

mrf@biology.sdu.dk 

Yderligere oplysninger 

Mogens Flindt 

Tlf.: +45 6550 2606 

mrf@biology.sdu.dk 
 
 

DHI 
 
 

Generel information 

Adresse: Agern Allé 5, 2970 Hørsholm 

Telefonnummer: +45 4516 9200 
E-mail: dhi@dhigroup.com 

Hjemmeside: www.dhigroup.com 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

DHI har indgående teoretisk viden om kemiske stoffers opførsel i jord og grundvand. Teori og praktisk 

erfaring kombineres til optimale løsninger. DHI’s unikke løsninger indeholder ofte en kombination af 

eksperimentelle data og matematisk/numeriske modeller. DHI har stor viden og erfaring med udvikling og 

implementering af strategiske værktøjer til karakterisering og håndtering af jord. 

 
DHI arbejder aktivt gennem et stort nationalt og internationalt netværk. 

mailto:mj@biology.sdu.dk
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/I_Biologi.aspx
mailto:mrf@biology.sdu.dk
mailto:mrf@biology.sdu.dk
mailto:mrf@biology.sdu.dk
mailto:mrf@biology.sdu.dk
mailto:dhi@dhigroup.com
http://www.dhigroup.com/
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Konkrete aktiviteter: 

• Udvikling og anvendelse af metoder til miljømæssig karakterisering af jord (f.eks. udvaskningstests). 

 
• Udvikling af metoder til forbedring og bestemmelse af kvalitet i prøvetagning. 

 
• Udvikling og anvendelse af strategier og metoder til vurdering af miljørisiko/miljøpåvirkning fra 

genanvendelse og deponering af forurenet jord (dynamisk kildestyrke). 

 
• Udvikling og implementering af kriterier for genanvendelse og deponering af forurenet jord baseret på 

udvaskningstests og risikovurderinger. 

 
• Udvikling og evaluering af metoder til behandling af forurenet jord med henblik på efterfølgende 

nyttiggørelse eller deponering. 

 
• Udvikling og anvendelse af beslutningsstøtteværktøjer for valg af håndteringsmuligheder for forurenet jord. 

 
• Udvikling og vedligeholdelse af database med udvaskningsdata for forurenet og uforurenet jord. 

 
•DDHI gennemfører F&U aktiviteter indenfor dette område som en del af DHI’s Resultatkontrakt med 

Videnskabsministeriet. Indholdet kan ses på: http://bedreinnovation.dk/industriel-produktion-og-teknologi 

Eventuelle links: 

www.dhigroup.dk 

www.leachxs.org 
www.v-mg.dk 

 
http://www.tox.dhi.dk/Courses/IndustryAndEnvironment/RisikovurderingAfJordforurening.aspx 

 

 

Beskrivelse af teknologier: 

• Beslutningsstøtteværktøjet og specieringsprogrammet LeachXS, som kan anvendes til organisering og 

fortolkning af data med henblik på nyttiggørelse, behandling eller deponering, indeholder en meget stor 

mængde erfaringsdata, som kan anvendes, hvis egne data ikke haves, eller som kan anvendes til 

sammenligning med egne data. Omfatter en meget stærk hydrogeokemisk ligevægtsmodel. Udvikles og 

markedsføres i samarbejde med ECN i Holland og Vanderbilt University i USA. 

 
• Udvaskningstests til miljømæssig karakterisering af forurenet jord, herunder metode til undersøgelse af 

udvaskningen af ikke-flygtige organiske stoffer fra jord (inklusive fortolkning af resultater i relation til 

konkrete problemstillinger). 

 
• Værktøj til vurdering af nyttiggjort forurenet jords påvirkning af omgivende/nedstrøms jord, grundvand og 

overfladevand. 

 
• DHI-database med udvaskningsdata for en række forskellige jorde. Mulighed for internetadgang. 

 

Kontaktpersoner: 

Jette Bjerre Hansen 

Tlf.: +45 4516 9036 

jbh@dhigroup.com 

 
Ole Hjelmar 

Tlf.: +45 4516 9405 

oh@dhigroup.com 

Yderligere oplysninger 

Jette Bjerre Hansen 

Tlf.: +45 4516 9036 

jbh@dhigroup.com 

http://bedreinnovation.dk/industriel-produktion-og-teknologi
http://www.dhigroup.dk/
http://www.dhigroup.dk/
http://www.v-mg.dk/
http://www.tox.dhi.dk/Courses/IndustryAndEnvironment/RisikovurderingAfJordforurening.aspx
mailto:jbh@dhigroup.com
mailto:jbh@dhigroup.com
mailto:oh@dhigroup.com
mailto:oh@dhigroup.com
mailto:jbh@dhigroup.com
mailto:jbh@dhigroup.com
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Ole Hjelmar 

Tlf.: +45 4516 9405 

oh@dhigroup.com 
 
 
Faggruppen for Plante og Jordvidenskab, Institut for Jordbrug & Økologi, Det Biovidenskabelige 

Fakultet, K.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Thorvaldsensvej 40, opg. 4, 3. sal, 1871 Frb C 

Telefonnummer: +45 3533 3496 

E-mail: 

Hjemmeside: http://www.agri.life.ku.dk/faggr/plantandsoil.aspx 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Gruppen har stærke kompetencer på omsætning af organisk stof, næringsstoffer og miljøfremmede stoffer i 

jord, og dets påvirkning af jordens funktion som filter. 

Konkrete aktiviteter: 

CRUCIAL: Recirkulering af næringsstoffer fra by til land. Fastliggende længevarende forsøg med bygødninger 

samt tilhørende agronomisk forskning og forskning i jordkvalitet. 

CRUCIAL forsøgets formål er at skabe grundlag for at vurdere de langsigtede virkninger ved anvendelse af 

byernes affaldsstoffer til jordbrugsformål på miljø, jordkvalitet og sundhed. 

Byerne er i praksis afspaltet fra landområderne, hvad angår recirkulering af næringsstoffer og organisk stof. I 

den økologiske grundtanke er recirkulering en hjørnesten, og derfor bør byernes næringsstoffer og organiske 

stof tilbageføres til landbruget – men hvor langt skal man gå? Hvad med fremmedstoffer, smitstoffer og GMO 

materialer? 

Projektet arbejder med human urin, spildevandsslam og komposteret eller bioforgasset husholdningsaffald, 

samt almindeligt brugte landbrugsgødninger (handels og husdyr) som reference. 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Jacob Magid 

Tlf.: +45 3533 3491 

jma@life.ku.dk 

Yderligere oplysninger 

Jacob Magid 

Tlf.: +45 3533 3491 

jma@life.ku.dk 
 
 

Fonden Dansk Standard 
 
 

Generel information 

Adresse: Kollegievej 6, 2920 Charlottenlund 

Telefonnummer: +45 3996 6101 
E-mail: dansk.standard@ds.dk 

Hjemmeside: www.ds.dk 

mailto:oh@dhigroup.com
mailto:oh@dhigroup.com
http://www.agri.life.ku.dk/faggr/plantandsoil.aspx
mailto:jma@life.ku.dk
mailto:jma@life.ku.dk
mailto:jma@life.ku.dk
mailto:jma@life.ku.dk
mailto:dansk.standard@ds.dk
http://www.ds.dk/
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Information om forskning og aktiviteter 
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Standardisering. 
 

Konkrete aktiviteter: 

S-290 Jordundersøgelser følger arbejdet med udarbejdelse af standarder for måling og karakterisering af jord 

samt undersøgelser af jordkvalitet og human eksponering m.m. 

Eventuelle links: 

http://www.ds.dk/da-DK/ydelser/Standardisering/S-udvalg/S-290/Sider/default.aspx 
 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Ragnhild Søndergård 

Tlf.: +45 3996 6287 

ras@ds.dk 

Yderligere oplysninger 

Ragnhild Søndergård 

Tlf.: +45 3996 6287 

ras@ds.dk 
 
 

Forskergruppe Vandressourcer, HOBE – Center for Hydrologi, Institut for Geografi og Geologi, 

K.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Øster Voldgade 10, 1350 København K. 

Telefonnummer: 

E-mail: geo@geo.ku.dk 

Hjemmeside: www.geo.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

1-2.: Udvikling af nye teknologier til oprensning af jordforurening. 

 
3. Tungmetaller, mobilisering, tilbageholdelse i jordmiljøet samt planteoptag (Danmark og Arktis) 

Konkrete aktiviteter: 

1.Oprensning ved hjælp af dampinjektion. 

 
2.Oprensning ved hjælp af pneumatisk ventilering. 

 
3. Eksperimenter, feltundersøgelser og modelarbejde 

Eventuelle links: 

www.geo.ku.dk 
 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

1-2) Karsten Høgh Jensen 

Tlf.: +45 3532 2484 

khj@geo.ku.dk 

 
1-2) Peter Engesgaard 

Tlf.: +45 3532 2464 

http://www.ds.dk/da-DK/ydelser/Standardisering/S-udvalg/S-290/Sider/default.aspx
mailto:ras@ds.dk
mailto:ras@ds.dk
mailto:ras@ds.dk
mailto:ras@ds.dk
mailto:geo@geo.ku.dk
http://www.geo.dk/
http://www.geo.ku.dk/
mailto:khj@geo.ku.dk
mailto:khj@geo.ku.dk
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pe@geo.ku.dk 

 
3) Professor Bo Elberling 

Tlf.: +45 3532 2520 

be@geo.ku.dk 
 

Yderligere oplysninger 

1-2) Karsten Høgh Jensen 

Tlf.: +45 3532 2484 

khj@geo.ku.dk 

 
1-2) Peter Engesgaard 

Tlf.: +45 3532 2464 

pe@geo.ku.dk 

 
3) Professor Bo Elberling 

Tlf.: +45 3532 2520 

be@geo.ku.dk 
 
 

Geokemisk og Hydrologisk afdelinger, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og 

Grønland (GEUS) 
 
 

Generel information 

Adresse: Østervoldgade 10, 1350 København K 

Telefonnummer: +45 3814 2000 

E-mail: geus@geus.dk 

Hjemmeside: www.geus.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

- On site remediering af jordforurening 

- Biotilgængelighed af polyaromater 

Konkrete aktiviteter: 

- Udvikling af PCR tekniker til bestemmelse af mikrobiologisk aktivitet. 

- Termisk (damp) i moræneler. 

- Bioremediering af klorerede opløsningsmidler i moræneler. 

Eventuelle links: 

www.geus.dk 

www.stresoil.com 

www.remtec.dk 
 
 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Bertel Nilsson 

Tlf.: +45 3814 2772 

bn@geus.dk 

 
Carsten Suhr Jacobsen 

Tlf.: +45 3814 2313 

csj@geus.dk 

Yderligere oplysninger 

Bertel Nilsson 

mailto:pe@geo.ku.dk
mailto:be@geo.ku.dk
mailto:be@geo.ku.dk
mailto:khj@geo.ku.dk
mailto:khj@geo.ku.dk
mailto:pe@geo.ku.dk
mailto:pe@geo.ku.dk
mailto:be@geo.ku.dk
mailto:be@geo.ku.dk
mailto:geus@geus.dk
http://www.geus.dk/
http://www.geus.dk/
http://www.geus.dk/
http://www.remtec.dk/
http://www.remtec.dk/
mailto:bn@geus.dk
mailto:bn@geus.dk
mailto:csj@geus.dk
mailto:csj@geus.dk
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Tlf.: +45 3814 2772 

bn@geus.dk 

 
Carsten Suhr Jacobsen 

Tlf.: +45 3814 2313 

csj@geus.dk 
 
 

Geologisk Institut, Det Naturvidenskabelige Fakultet, Aarh.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Høegh Guldbergs Gade 2, 8000 Århus C 
Telefonnummer: +45 8942 9400 

E-mail: geologi@au.dk 

Hjemmeside: www.geo.au.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

En stor og internationalt velanskreven gruppe, der forsker i, underviser i og formidler innovative metoder til 

kortlægning af grundvandsmagasiner. Gruppen har et betydeligt internationalt samarbejde. 

Konkrete aktiviteter: 

Forskning og udvikling af elektriske og elektromagnetiske geofysiske/hydrogeofysiske metoder til kortlægning 

af grundvandsmagasiners udbredelse, indre struktur og sårbarhed. 

Eventuelle links: 
 

 

Geofysiksamarabejdets hjemmeside www.hgg.au.dk samt Geologisk 

Instituts hjemmeside www.geo.au.dk. 

Beskrivelse af teknologier: 

MEP, multi-elektrode metoder til geoelektrisk kortlægning af undergrunden, suppleret med måling af Induceret 

Polarisation (IP), som kan være korreleret med tilstedeværelsen af forurening. En postdoc arbejder med disse 

teknologier. 
 

Kontaktpersoner: 

Esben Auken, 

Geofysik-Samarbejdet 

esben@geo.au.dk. 

Yderligere oplysninger 

Esben Auken, 

Geofysik-Samarbejdet 

esben@geo.au.dk. 
 
 

Institut for Bioscience, Det Nationale Center for Miljø og Energi (DMU), Aarh.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Bygning 1540, Aarhus Universitet, 8000 Århus C 
Telefonnummer: +45 8942 2729 

E-mail: biologi@biology.au.dk 

Hjemmeside: http://www.biology.au.dk/index.jsp 

mailto:bn@geus.dk
mailto:bn@geus.dk
mailto:csj@geus.dk
mailto:csj@geus.dk
mailto:geologi@au.dk
http://www.geo.au.dk/
http://www.hgg.au.dk/
http://www.geo.au.dk/
mailto:esben@geo.au.dk
mailto:esben@geo.au.dk
mailto:esben@geo.au.dk
mailto:esben@geo.au.dk
mailto:biologi@biology.au.dk
file:///C:/Users/O/Documents/1-UNDERBIBLIOTEKER/06_output/udfyldte%20skemaer%20fra%20vidensinstitutionerne/au-biologi/miljÃ¸effektiv-biol-inst089.doc%23%2591,4228,4262,0,,http:/www.biology.au.dk/index.jsp
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Information om forskning og aktiviteter 
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Kvantificering af hormonforstyrrende stoffers effekt. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Kvantificering af hormonforstyrrende stoffers effekt i et jordmiljø gennem videotracking af jordorganismers 

bevægelsesmønstre. 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

Metoden med videotracking er ikke kommercielt tilgængelig, men har potentiale at blive et kommercielt 

produkt. 
 

Kontaktpersoner: 

Erik Baatrup 

Tlf:: +45 8942 2756 

erik.baatrup@biology.au.dk 

Yderligere oplysninger 

Erik Baatrup 

Tlf:: +45 8942 2756 

erik.baatrup@biology.au.dk 
 
 

Institut for Byggeri og Anlæg, DTU BYG, Danmarks Tekniske Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Brovej, Bygning 117, 2800 Kgs. Lyngby 

Telefonnummer: +45 4525 1700 
E-mail: byg@byg.dtu.dk 

Hjemmeside: www.byg.dtu.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Elektrodialytisk rensning af tungmetalforurenet jord. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Udvikling og optimering af metode til rensning af tungmetalforurenet jord (patenteret EP 0760718). Metoden 

bygger på elektrokemiske principper. Metoden kan eventuelt kombineres med jordvask, hvor den grove 

fraktion af jorden sorteres fra. 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Lisbeth M. Ottosen 

Tlf.: +45 4525 2260 

lo@byg.dtu.dk 

 
Arne Villumsen 

Tlf.: +45 4525 2165 

av@byg.dtu. 

 
Pernille E. Jensen 

Tlf.: +45 4525 2255 

mailto:erik.baatrup@biology.au.dk
mailto:erik.baatrup@biology.au.dk
mailto:erik.baatrup@biology.au.dk
mailto:erik.baatrup@biology.au.dk
mailto:byg@byg.dtu.dk
http://www.byg.dtu.dk/
mailto:lo@byg.dtu.dk
mailto:lo@byg.dtu.dk
mailto:av@byg.dtu
mailto:av@byg.dtu
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pej@byg.dtu.dk 
 

Yderligere oplysninger 

Lisbeth M. Ottosen 

Tlf.: +45 4525 2260 

lo@byg.dtu.dk 

 
Arne Villumsen 

Tlf.: +45 4525 2165 

av@byg.dtu. 

 
Pernille E. Jensen 

Tlf.: +45 4525 2255 

pej@byg.dtu.dk 
 
 

Institut for Fysik og kemi, Det Naturvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Campusvej 55, 5230 Odense M 

Telefonnummer: +45 6550 3520 (Institutsekretær Karen Cauthery) 
E-mail: kca@ifk.sdu.dk 

Hjemmeside: http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/lfk_fysik_og_kemi.aspx 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Jord- og arkæokemi. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Måling af Hg og Pb i forbindelse med arkæologiske udgravninger, dels på jordprøver, dels på skeletter. 

Rensning af forurening på pergamenter, tekstiler m.m. 

Proveniensbestemmelse af ler og brændt ler. 

De anvendte måleteknikker omfatter: AAS, SEM-EDX, XRD, Soxhlet, termoluminescens, magnetisk 

susceptibilitet. 

Eventuelle links: 
 

 

http://www.sdu.dk/ansat/rmt 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Kaare Lund Rasmussen 

Tlf.: +45 6550 2580 

klr@ifk.sdu.dk 

Yderligere oplysninger 

Kaare Lund Rasmussen 

Tlf.: +45 6550 2580 

klr@ifk.sdu.dk 

mailto:pej@byg.dtu.dk
mailto:lo@byg.dtu.dk
mailto:lo@byg.dtu.dk
mailto:av@byg.dtu
mailto:av@byg.dtu
mailto:pej@byg.dtu.dk
mailto:pej@byg.dtu.dk
mailto:kca@ifk.sdu.dk
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/lfk_fysik_og_kemi.aspx
http://www.sdu.dk/ansat/rmt
mailto:klr@ifk.sdu.dk
mailto:klr@ifk.sdu.dk
mailto:klr@ifk.sdu.dk
mailto:klr@ifk.sdu.dk
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Institut for Genetik og Bioteknologi (GBI), Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarh.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Blichers Allé 20, P.O.Box 50, 8830 Tjele 

Telefonnummer: +45 8999 1900 

E-mail: gbi.djf@agrsci.dk 

Hjemmeside: www.agrsci.dk/gbi 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Plantebioteknologi. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Forskning i udvikling af foderafgrøder – primært byg og hvede, der via en optimering af planternes 

indholdsstoffer og enzymsystemer fører til et reduceret udslip af fosfat og kvælstof i husdyrenes urin og 

gødning. 

 
Området er også særdeles relevant indenfor området ”Resourceoptimering” og ”Landbrug”. 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

Det er lykkedes at udvikle planter gennem genetisk modifikation, der gør fosfatreserverne i kornkernen mere 

tilgængelige for husdyrene. Ligeledes er det lykkedes at udvikle bygplanter med en bedre 

aminosyresammensætning i kernen, hvilket fører til en mindre kvælstofudledning. 
 

Kontaktpersoner: 

Preben Bach Holm Tlf.:  

+45 8999 3649 

prebeb.holm@agrsci.dk 

Yderligere oplysninger 

Preben Bach Holm Tlf.:  

+45 8999 3649 

prebeb.holm@agrsci.dk 
 
 

Institut for Grundvidenskab og Miljø, Det Biovidenskabelige Fakultet, K.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C 

Telefonnummer: +45 3533 2366 

E-mail: igm@life.ku.dk 

Hjemmeside: www.igm.life.ku.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Kemiske stoffers mobilitet og nedbrydning i jord, kemiske reaktioner mellem forureningsstoffer og forskellige 

typer jordmaterialer og kombination jordbundsmikrobiologi. 

Konkrete aktiviteter: 

Forurening af alle jordtyper og en vifte af aktuelle miljøfremmede stoffer med henblik på at forstå og kunne 

modellere nedbrydning og mobilitet, og deraf kunne anvise løsninger i form af konkrete tiltag for at stabilisere 

eller øge nedbrydningen i lettere forurenede jorde. 

mailto:gbi.djf@agrsci.dk
http://www.agrsci.dk/gbi
mailto:prebeb.holm@agrsci.dk
mailto:prebeb.holm@agrsci.dk
mailto:prebeb.holm@agrsci.dk
mailto:prebeb.holm@agrsci.dk
mailto:igm@life.ku.dk
http://www.igm.life.ku.dk/
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Forskning i mobilitet og nedbrydning af forureningsstoffer (f.eks. tungmetaller, PAH, olie, chlorerede og 

polyfluorerede kulbrinter, fosfat, pesticider, glyphosat, organiske miljøfremmede stoffer, og organiske 

overfladeaktive stoffer) ved reaktion med humus og jordmineraler i grænsezonen mellem aerobt og anaerobt 

sediment. 
 

Eventuelle links: 

http://www.igm.life.ku.dk/Research/igv_soilEnvChem.aspx 
 

Beskrivelse af teknologier: 

Phytoremediering af PAH og tungmetaller på lettere forurenede grunde. 

 
Anvendelse af biologiske materialer til vask/rensning af forurenet jord in-situ og ex-situ. 

 

Kontaktpersoner: 

Peter E. Holm 

Tlf.: +45 3533 2414 

peho@life.ku.dk 

 
Jan H. Christensen 

Tlf.: +45 3533 2456 

jch@life.ku.dk 

 
Bjarne W. Strobel 

Tlf.: +45 3533 2411 

bjwe@life.ku.dk 

Yderligere oplysninger 

Peter E. Holm 

Tlf.: +45 3533 2414 

peho@life.ku.dk 

 
Jan H. Christensen 

Tlf.: +45 3533 2456 

jch@life.ku.dk 

 
Bjarne W. Strobel 

Tlf.: +45 3533 2411 

bjwe@life.ku.dk 
 
 

Institut for Havebrugsproduktion, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarh.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Kirstinebjergvej 10, 5792 Årslev 

Telefonnummer: +45 8999 3400 eller +45 8999 3300 

E-mail: AHP.DJF@agrsci.dk 

Hjemmeside: http://www.agrsci.dk/ny_navigation/forskning/institutter/institut_for_havebrugsproduktio 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Hvis jordforurening skal opfattes som kemisk industribaseret jordforurening, så arbejder vi ikke med dette. 

Dog arbejdes der med tab af N fra dyrkningszonen, der er beskrevet under andre temaer. 

Konkrete aktiviteter: 

 
Eventuelle links: 

http://www.igm.life.ku.dk/Research/igv_soilEnvChem.aspx
mailto:peho@life.ku.dk
mailto:peho@life.ku.dk
mailto:jch@life.ku.dk
mailto:jch@life.ku.dk
mailto:bjwe@life.ku.dk
mailto:bjwe@life.ku.dk
mailto:peho@life.ku.dk
mailto:peho@life.ku.dk
mailto:jch@life.ku.dk
mailto:jch@life.ku.dk
mailto:bjwe@life.ku.dk
mailto:bjwe@life.ku.dk
mailto:AHP.DJF@agrsci.dk
http://www.agrsci.dk/ny_navigation/forskning/institutter/institut_for_havebrugsproduktion
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Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

 

 

Yderligere oplysninger 
 

 
 

Institut for Husdyrbiologi og -sundhed, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarh.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Blichers Allé 20, P.O.Box 50, 8830 Tjele 

Telefonnummer: +45 8999 1900 

E-mail: sve.djf@agrsci.dk 

Hjemmeside: www.agrsci.dk/sve 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Ernæringsfysiologi og -fodring. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Forskning i forbedret udnyttelse af foderets indhold af protein (kvælstof), fosfor mv. med henblik på at øge 

husdyrenes udnyttelse og begrænse udskillelsen med gødning og urin. Herved kan sikres, at husdyrgødningen, 

der udspredes på landbrugsjorden, ikke medfører udvaskning og overfladeafstrømning, hvorved 

næringsstofferne medfører uønsket forurening af vandløb og søer. 

Se også ”Resourceoptimering” og ”Landbrug”. 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

Forskningsaktiviteter har resulteret i højere udnyttelse og reduceret udskillelse gennem forbedringer i foderets 

aminosyresammensætning (substituering af råprotein med industrielle aminosyrer) samt gennem brug af 

enzymet fytase. 
 

Kontaktpersoner: 

Hanne Damgaard Poulsen 

Tlf.: +45 8999 1386 

hdp@agrsci.dk 

 
Peter Lund 

Tlf.: +45 8999 1131 

Peter.Lund@agrsci.dk 

Yderligere oplysninger 

Hanne Damgaard Poulsen 

Tlf.: +45 8999 1386 
hdp@agrsci.dk 

 
Peter Lund 

Tlf.: +45 8999 1131 

Peter.Lund@agrsci.dk 

mailto:sve.djf@agrsci.dk
http://www.agrsci.dk/sve
mailto:hdp@agrsci.dk
mailto:hdp@agrsci.dk
mailto:Peter.Lund@agrsci.dk
mailto:Peter.Lund@agrsci.dk
mailto:hdp@agrsci.dk
mailto:Peter.Lund@agrsci.dk


Vidensinstitutioner og miljøeffektive teknologier, Katalog, Jordforurening 

Side 87 

 

 

 

 

Institut for Jordbrug og Økologi, Det Biovidenskabelige Fakultet, K.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Thorvaldsensvej 40, Opgang 2, 3.sal, 1958 C 
Telefonnummer: +45 3533 2660 

E-mail: agreco@life.ku.dk 

Hjemmeside: http://www.agreco.life.ku.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Center for Environmental and Agricultural Microbiology (CREAM) including specific activities related to soil 

pollutant degradation and impacts, soil remediation and groundwater protection. 

Konkrete aktiviteter: 

The most significant demand within soil remediation is to provide faster, more economic and more effective, 

documented technologies. Hence, a case example of our current activity sets out to provide research-based 

documentation for the performance of a microbial consortium used to remediate oil polluted soil under realistic 

field conditions. The research includes coordinated monitoring of introduced cell numbers and catabolic activity, 

and concomitant assessment of degradation potential of the indigenous microbial population so that 

the relative significance of natural attenuation versus bioaugmentation can be addressed. To identify the 

potential of natural attenuation versus bioaugmentation for realistic remediation scenarios has high novelty 

value from a scientific perspective. 

The research will attempt to develop novel methodology to predict degradation potential and degradation end- 

points based on the abundance of three key genes involved in degradation of soil pollutants. This task addresses 

an important research area for which very limited information is available for realistic in situ remediation 

conditions. Finally the design of improved remediation strategies as based on application of nutrients, 

stimulators and biosurfactants, will provide novel basic information of the bottlenecks that limit microbial 

activity and substrate turn-over in the soil environment. 

Eventuelle links: 

www.cream.life.dk 
 

Beskrivelse af teknologier: 

Specific detection methods enabling monitoring of bacterial performance in soil. 

Investigations of the genetic background for contaminant degradation in soil. 

Detection methods to monitor pollutant impacts on microbial community composition and functionality. 
 

Kontaktpersoner: 

Jan Sørensen 

Tlf.: +45 3533 2626 

jan@life.ku.dk 

 
Ole Nybroe 

Tlf.: +45 3533 2629 

oln@life.ku.dk 

Yderligere oplysninger 

Jan Sørensen 

Tlf.: +45 3533 2626 

jan@life.ku.dk 

 
Ole Nybroe 

Tlf.: +45 3533 2629 

oln@life.ku.dk 

mailto:agreco@life.ku.dk
http://www.agreco.life.ku.dk/
http://www.cream.life.dk/
mailto:jan@life.ku.dk
mailto:jan@life.ku.dk
mailto:oln@life.ku.dk
mailto:oln@life.ku.dk
mailto:jan@life.ku.dk
mailto:jan@life.ku.dk
mailto:oln@life.ku.dk
mailto:oln@life.ku.dk
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Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarh.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Blichers Allé 20, Postbox 50, 8830 Tjele 

Telefonnummer: +45 8999 1900 

E-mail: Jpm.djf@agrisci.dk 

Hjemmeside: www.agrsci.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Grundvidenskabelig forskning i transportprocesser i jorden. Fokus på transport i både væske- og gasfasen samt 

bundet til mobile partikler. 

Konkrete aktiviteter: 

Projektet Soil-it-is danner bl.a. grundlag til forbedret prioritering af oprensningsrækkefølgen for forurenede 

grunde. 

Eventuelle links: 

www.agrsci.au.dk/soil-it-is/ 

www.sorbisense.com 

Beskrivelse af teknologier: 

Passive samplingteknikker til forbedret og cost-effective monitering af udvaskning fra forurenede grunde. 
 

Kontaktpersoner: 

Lis W. de Jonge 

Tlf.: +45 8999 1752 

Lis.W.de.Jonge@agrsci.dk 

Yderligere oplysninger 

Lis W. de Jonge 

Tlf.: +45 8999 1752 

Lis.W.de.Jonge@agrsci.dk 
 
 

Institut for Kemi, Miljø og Bioteknologi, Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, Aalborg 

Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Sohngaardsholmsvej 57, 9000 Aalborg 

Telefonnummer: +45 9940 9940 

E-mail: bio@bio.aau.dk 

Hjemmeside: www.bio.aau.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

1) Transport af gasformige stoffer i jord; in-situ biremediering; jordfysik. 

 
2) Rensning af jord- og grundvand ved hjælp af avancerede kemiske og elektrokemiske teknologier. 

Konkrete aktiviteter: 

1) Måling og modellering af gasdiffusion, -konvektion og -spredning, herunder de styrende parametre: 

Diffusionskoefficienter i gas- og væskefase, permeabilitet, dispersivitet. 

Delmodeller til risikovurdering omkring transport af gasformige kemikalier til jord, grundvand og indeklima. 

Delmodeller for transport af ilt i forhold til naturlig nedbrydning. 

mailto:Jpm.djf@agrisci.dk
http://www.agrsci.dk/
http://www.agrsci.au.dk/soil-it-is/
http://www.agrsci.au.dk/soil-it-is/
mailto:Lis.W.de.Jonge@agrsci.dk
mailto:Lis.W.de.Jonge@agrsci.dk
mailto:Lis.W.de.Jonge@agrsci.dk
mailto:bio@bio.aau.dk
http://www.bio.aau.dk/
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Samarbejde med rådgivere (DMR, NIRAS) omkring in-situ oprensning af benzin- og olieforurenet jord, 

herunder monitering/måling af in-situ nedbrydningspotentiale. 

 
2) Vi er sammen med Rambøll A/S og Cowi A/S involveret i laboratorieundersøgelser, der har dannet 

grundlaget for udvælgelse af en kemisk oxidationsteknik, der skal nedbryde forureningskomponenter i grube 1 i 

Kærgårds Plantage. Ud over forskellige kemiske oxidationsteknologier har vi på egen hånd undersøgt 

muligheden for alternativt at anvende elektrokemisk oxidation til opgaven. 

 
Tilsvarende er vi i færd med at undersøge metoder til nedbrydning af forureningskomponenterne ved 

Cheminova grunden på Harboøre Tange (Høfte 42). Metoderne baseres på anvendelser af detergenter sammen 

med basisk hydrolyse. Vi er også på vej med yderligere forslag til alternative teknologier, der kan anvendes 

inden for et udvalgt prøveområde involverende testpipes. 
 

Eventuelle links: 

1) https://djfextranet.agrsci.dk/SITES/SOIL-IT-IS/PUBLIC/Pages/team.aspx 

2)  www.cichem.dk    

www.kemiteknologi.dk 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

1) Modelbidrag (WLR) til Miljøstyrelsens JAGG 2 model for indeklima og grundvand. 

Modelbidrag (PMQ og WLR) til den amerikanske HYDRUS model. 

 
Samarbejde med rådgivere (DMR, NIRAS) omkring ”Push-Pull” metoder til måling af stofdiffusion og 

nedbrydningspotentiale i jord, kalk og grundvand. 

 
2) Metoder til kemisk, elektrokemisk og fotokatalytisk oxidation. Der er netop uddannet to Ph.d’er inden for 

det pågældende område. Den ene som erhvervsfoskerPh.d ved Rambøll A/S. Den anden inden for 

elektrokemisk oxidation. 

 
Tidligere har vi ved Høfte 42 vist, at vi kan mineralisere forureningskomponenter i det drænvand, der fra det 

indspunsede område sendes til et kulhus indeholdende aktivt karbon. 
 

Kontaktpersoner: 

1) Professor Per Møldrup 

Tlf.: +45 9940 8460 

pm@bio.aau.dk; 

 
1) Lektor Kaj Henriksen 

kh@bio.aau.dk 

 
1) Lektor Tjalfe G. Poulsen 

tgp@bio.aau.dk 

 
2) Erik G. Søgaard 

Tlf.: +45 9940 7622 

egs@bio.aau.dk 

Yderligere oplysninger 

1) Professor Per Møldrup 

Tlf.: +45 9940 8460 

pm@bio.aau.dk; 

 
1) Lektor Kaj Henriksen 

kh@bio.aau.dk 

http://www.cichem.dk/
http://www.cichem.dk/
mailto:kh@bio.aau.dk
mailto:kh@bio.aau.dk
mailto:tgp@bio.aau.dk
mailto:tgp@bio.aau.dk
mailto:egs@bio.aau.dk
mailto:egs@bio.aau.dk
mailto:kh@bio.aau.dk
mailto:kh@bio.aau.dk
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1) Lektor Tjalfe G. Poulsen 

tgp@bio.aau.dk 

 
2) Erik G. Søgaard 

Tlf.: +45 9940 7622 

egs@bio.aau.dk 
 
 
Institut for Miljøvidenskab, DMU, Aarh.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Frederiksborgvej 399, Boks 399, 4000 Roskilde 

Telefonnummer: +45 4630 1200 
E-mail: dmu@dmu.dk 

Hjemmeside: www.dmu.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

1) Miljøøkonomi 

 
2) Miljøkemi 

Konkrete aktiviteter: 

1) Der udføres værdisætning af de samfundsøkonomiske gevinster ved oprensning af forurenede jorde og de 

samfundsøkonomiske omkostninger ved jordforurening. Resultaterne kan bruges til at beregne gevinster ved 

remedieringsteknologier. 

 
2) Analyse og modellering af jordkvalitet ved forskellige remedieringsteknologier. Der forskes i jord 

økosystemers sundhed; fx i samarbejde med innovative teknologier, som fx omdanner spildevandsslam til et 

værdifuldt gødningsprodukt, med en positiv effekt på jordens biologiske aktivitet. Den forbedrede jordkvalitet 

kan anvendes til at beregne undgåede samfundsomkostninger af de resulterende mindskede effekter på 

sundheden. 

Eventuelle links: 

1) www.remtec.dk 
 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

1) Berit Hasler 

Tlf.: +45 4630 1835 

bh@dmu.dk 

 
1) Jim Smart 

Tlf.: +45 4630 1231 

jcs@dmu.dk 

 
2) Marianne Thomsen 

Tlf.: +45 2229 2627 

mth@dmu.dk 

 
2) Anders Johansen 

ajo@dmu.dk 

Yderligere oplysninger 

1) Berit Hasler 

Tlf.: +45 4630 1835 

mailto:tgp@bio.aau.dk
mailto:tgp@bio.aau.dk
mailto:egs@bio.aau.dk
mailto:egs@bio.aau.dk
mailto:dmu@dmu.dk
http://www.dmu.dk/
http://www.remtec.dk/
mailto:bh@dmu.dk
mailto:bh@dmu.dk
mailto:jcs@dmu.dk
mailto:jcs@dmu.dk
mailto:mth@dmu.dk
mailto:mth@dmu.dk
mailto:ajo@dmu.dk
mailto:ajo@dmu.dk
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bh@dmu.dk 

 
1) Jim Smart 

Tlf.: +45 4630 1231 

jcs@dmu.dk 

 
2) Marianne Thomsen 

Tlf.: +45 2229 2627 

mth@dmu.dk 

 
2) Anders Johansen 

ajo@dmu.dk 
 
 

Institut for Natur, Systemer og Modeller, Roskilde Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Universitetsvej 1, Postboks 260, 4000 Roskilde 

Telefonnummer: +45 4674 2000 

E-mail: nsm@ruc.dk 

Hjemmeside: http://www.ruc.dk/nsm/ 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Superkritisk solvent teknologi. 
 

Konkrete aktiviteter: 

 
Eventuelle links: 

 

 

Beskrivelse af teknologier: 

Superkritisk carbon dioxide har været anvendt med held til fjernelse af tungmetaller fra Jord uden at ændre 

mikrostrukturen i jorden. Dette er væsentligt. 
 

Kontaktpersoner: 

Kjeld Schaumburg 

Tlf.: +45 4674 2533 

ksch@ruc.dk 

Yderligere oplysninger 

Kjeld Schaumburg 

Tlf.: +45 4674 2533 

ksch@ruc.dk 
 
 

Institut for Vand og Miljøteknologi, DTU Miljø, Danmarks Tekniske Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Miljøvej, B113, DTU, 2800 Kgs. Lyngby 

Telefonnummer: +45 4525 1600 

E-mail: sekretariat@env.dtu.dk 

Hjemmeside: www.env.dtu.dk 

mailto:bh@dmu.dk
mailto:jcs@dmu.dk
mailto:jcs@dmu.dk
mailto:mth@dmu.dk
mailto:mth@dmu.dk
mailto:ajo@dmu.dk
mailto:ajo@dmu.dk
mailto:nsm@ruc.dk
http://www.ruc.dk/nsm/
mailto:ksch@ruc.dk
mailto:ksch@ruc.dk
mailto:ksch@ruc.dk
mailto:ksch@ruc.dk
mailto:sekretariat@env.dtu.dk
http://www.env.dtu.dk/
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Information om forskning og aktiviteter 
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Jordrensning. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Remediation technologies 

 
• Anaerobic dechlorination 

-Use of in situ stimulated anaerobic dechlorination as a remedy for sites contaminated by chlorinated 

solvents. Emphasis will be on sites with low permeable settings e.g. clayey till 

-Remediation of 1,1,1-TCA by anaerobic dechlorination 

 
• Chemical oxidation 

-Application of chemical oxidation in low permeable or heterogeneous geological settings and for complex 

mixtures 

-Use of persulfate as oxidant with special focus on methods for activation 

 
• Reactive barriers/zones 

-Use of zero valent iron barriers for treating pollutants (pesticides, halogenated compound) 

-Nanoscale and microscale iron for reactive zones treating NAPL sources (pesticides and halogenated 

compounds) 

-Calcite permeable reactive barriers for remediation of fluoride and cyanide. 

 
• Phytoremediation 

-Effectiveness and time-scale 

-Roles of bacteria and plants 

-Optimization of processes 

-Combination with other remediation technologies 

-Field application and demonstration activities 

 
• Sequential or combined remediation technologies 

-Application of thermal treatment followed by anaerobic dechlorination has been investigated in laboratory 

scale. Full scale application is required to prove the full potential of the approach 

-Application of chemical oxidation at source zones followed by aerobic or anaerobic microbial degradation 

-Enhanced remediation of low permeable setting e.g. fracturing as a tool for application of mass transfer 

technologies like anaerobic dechlorination, zero valent iron or chemical oxidation 

 
• Environmental assessment of remedial actions 

-LCA of remediation technologies 

-Cost effectiveness analysis 

-Decision support tools 

 
Reactive transport modeling 

 
• Scaling of reactions. The modeling of reactions is dependent on scale. Processes can appear to be at 

equilibrium, but are then kinetic at larger scale. Work is being conducted on the appropriate representation of 

reactions at the required scales. 

 
• Vadose zone modeling. Contaminant transport in the unsaturated zone is being researched with active 

development of coupled gas and aqueous phase transport, risk assessment models, models of plant uptake of 

contaminants in soils. 

 
• Reactive solute transport models for application at contaminated sites or simulation of remediation 

technologies. Of certain interest is the coupling between solute transport, degradation and redox processes. 

Here the use of models coupled to advanced geochemical models as PHREEQC will be in focus. In addition 

reactive models geared towards heterogeneous aquifers, where the interaction between diffusion processes in 

low permeable strata and transport in sand layers is a key issue. 
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• Computational methods. State of the art computational methods are required to obtain accurate solutions of 

the mathematical equations that are used to represent contaminant transport processes. Research is being 

conducted on various aspects of numerical methods. For example, the Eulerian Localised Adjoint Method for 

solution of the advection diffusion equation. 
 

Eventuelle links: 

http://www.env.dtu.dk/Forskning/Forskningsgrupper/Contaminated%20sites.aspx 
 

Beskrivelse af teknologier: 

Se ovenfor 
 

Kontaktpersoner: 

Poul L. Bjerg 

Tlf.: +45 4525 1615 

plb@env.dtu.dk 

 
Mette M Broholm 

Tlf.: +45 4525 1475 

mmb@env.dtu.dk 

Yderligere oplysninger 

Poul L. Bjerg 

Tlf.: +45 4525 1615 

plb@env.dtu.dk 

 
Mette M Broholm 

Tlf.: +45 4525 1475 

mmb@env.dtu.dk 
 
 

LCA Center Danmark 
 
 

Generel information 

Adresse: Hjortekærsvej 99, 2800 Kgs. Lyngby 

Telefonnummer: +45 3955 5955 

E-mail: info@lca-center.dk 

Hjemmeside: www.lca-center.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Livs Cyklus Analyser. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Rådgivning, netværk, oplysning og indsamling af viden. 

Eventuelle links: 

www.lca-center.dk 
 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Maria Strandesen 

Tlf.: +45 7215 7700 

mzs@force.dk 

Yderligere oplysninger 

Maria Strandesen 

Tlf.: +45 7215 7700 

http://www.env.dtu.dk/Forskning/Forskningsgrupper/Contaminated%20sites.aspx
mailto:plb@env.dtu.dk
mailto:plb@env.dtu.dk
mailto:mmb@env.dtu.dk
mailto:mmb@env.dtu.dk
mailto:plb@env.dtu.dk
mailto:plb@env.dtu.dk
mailto:mmb@env.dtu.dk
mailto:mmb@env.dtu.dk
mailto:info@lca-center.dk
http://www.lca-center.dk/
http://www.lca-center.dk/
mailto:mzs@force.dk
mailto:mzs@force.dk


Vidensinstitutioner og miljøeffektive teknologier, Katalog, Jordforurening 

Side 94 

 

 

 

mzs@force.dk 
 
 
Teknologisk Institut 
 
 

Generel information 

Adresse: Gregersensvej, 2630 Taastrup 

Telefonnummer: +45 7220 2000 

E-mail: info@teknologisk.dk 

Hjemmeside: www.teknologisk.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

On-site måling af forureningskomponenter. 
 

Konkrete aktiviteter: 

 
Eventuelle links: 

 

 

www.teknologisk.dk/specialister/24323 

Beskrivelse af teknologier: 

Måling af relevante forureningskomponenter i poreluftsprøver on-site. Kortlægning af forurening kan dermed 

gennemføres på en dag, hvilket sparer tid og penge sammenlignet med konventionelle 

laboratorieanalysemetoder. 
 

Kontaktpersoner: 

Sabine Lindholst  

Tlf.: +45 7220 1835 

sabine.lindholst@teknologisk.dk 

 
Allan K. Poulsen 

 Tlf.: +45 7220 1824 

allan.k.poulsen@teknologisk.dk 

Yderligere oplysninger 

Sabine Lindholst 

 Tlf.: +45 7220 1835 

sabine.lindholst@teknologisk.dk 

 
Allan K. Poulsen 

 Tlf.: +45 7220 1824 

allan.k.poulsen@teknologisk.dk 

mailto:mzs@force.dk
mailto:info@teknologisk.dk
http://www.teknologisk.dk/
http://www.teknologisk.dk/specialister/24323
mailto:sabine.lindholst@teknologisk.dk
mailto:sabine.lindholst@teknologisk.dk
mailto:allan.k.poulsen@teknologisk.dk
mailto:allan.k.poulsen@teknologisk.dk
mailto:sabine.lindholst@teknologisk.dk
mailto:sabine.lindholst@teknologisk.dk
mailto:allan.k.poulsen@teknologisk.dk
mailto:allan.k.poulsen@teknologisk.dk
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Kemikalier 
 
 

Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, Institut for Bioscience, Det Nationale Center for Miljø og 

Energi (DMU), Aarh.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Grenåvej 14, 8410 Rønde 

Telefonnummer: +45 8920 1700 

E-mail: dmu@dmu.dk 

Hjemmeside: www.dmu.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Ingen særlige 
 

Konkrete aktiviteter: 

Bemærk dog at ovennævnte værktøj (under ’Arealanvendelse’) også inkluderer effekten af pesticider i 

konsekvensanalyserne. 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

 

 

Yderligere oplysninger 
 

 
 

Biologisk Institut, Det Naturvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Campusvej 55, 5230 Odense M. 
Telefonnummer: +45 6550 2752 

E-mail: mj@biology.sdu.dk 

Hjemmeside: http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/I_Biologi.aspx 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Økotoksikologi. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Udarbejdelse af OECD-testguidelines for test af kemikaliers hormonforstyrrende virkninger hos fisk. 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Poul Bjerregaard Tlf.: 

+45 6550 2456 

poul@biology.sdu.dk 

mailto:dmu@dmu.dk
http://www.dmu.dk/
mailto:mj@biology.sdu.dk
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/I_Biologi.aspx
mailto:poul@biology.sdu.dk
mailto:poul@biology.sdu.dk
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Yderligere oplysninger 

Poul Bjerregaard Tlf.: 

+45 6550 2456 

poul@biology.sdu.dk 
 
 

DHI 
 
 

Generel information 

Adresse: Agern Allé 5, 2970 Hørsholm 

Telefonnummer: +45 4516 9200 

E-mail: dhi@dhigroup.com 

Hjemmeside: www.dhigroup.com 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

• Farligheds- og risikovurdering af kemikalier inklusive biocider, pesticider og medicin. 

 
• Udvikling og implementering af metoder, koncepter, IT-værktøjer, modeller samt testsystemer for vurdering 

af kemikaliers skæbne og effekt på mennesker og miljø. 

Konkrete aktiviteter: 

• Sundheds- og miljøvurderinger af kemiske stoffer og produkter samt udarbejdelse af tekniske dossier i 

forbindelse med anmeldelser og registreringer hos myndigheder. 

 
• Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade i henhold til REACH og klargøring til det nye globale 

klassificeringssystem (GHS). 

 
• Økotoksikologiske test akkrediteret af DANAK og i henhold til OECD’s GLP-principper 

 
• Rådgivning om substitution af særligt farlige kemikalier. 

 
• Udvikling af nye koncepter for computerbaseret risikovurdering af kemikalier samt risikovurdering af 

nanomaterialer. 

 
• Etablering af koncepter for in vitro/in silico screening (QSAR) af stoffers effektpotentiale over for miljø og 

sundhed. 

 
•   Arbejdsmiljøforskningsfonden: Nanokem i 2007-2010 vedrørende eksponering og toksiske egenskaber af 

nanopartikler i farve- og lakindustrien 

Eventuelle links: 

DHI Laboratory 

http://www.dhi.dk/Raadgivning/SundhedsOgMiljoevurdering.aspx 

http://ghs.dhigroup.com/Default.aspx 

REACH: http://reach.dhigroup.com/ 

ChemManager: http://www.chemmanager.com/ 

e-learning: 

http://ereach.dhigroup.com/ 

ECHA: 

http://reach.jrc.it/guidance_en.htm 
 
 

Beskrivelse af teknologier: 

DHI har været stærkt involveret i udviklingen af EU Kommissionens REACH-vejledninger til industrien om 

kemikaliesikkerhedsvurdering og udvikling af eksponeringsscenarier for stoffer og produkter, downstream- 

brugerens forpligtigelser og kommunikation i forsyningskæden samt håndtering af artikler under REACH 

mailto:poul@biology.sdu.dk
mailto:poul@biology.sdu.dk
mailto:dhi@dhigroup.com
http://www.dhigroup.com/
http://www.dhi.dk/Raadgivning/SundhedsOgMiljoevurdering.aspx
http://www.dhi.dk/Raadgivning/SundhedsOgMiljoevurdering.aspx
http://www.dhi.dk/Raadgivning/SundhedsOgMiljoevurdering.aspx
http://reach.dhigroup.com/
http://www.chemmanager.com/
http://ereach.dhigroup.com/
http://reach.jrc.it/guidance_en.htm
http://reach.jrc.it/guidance_en.htm


Side 97 

Vidensinstitutioner og miljøeffektive teknologier, Katalog, Kemikalier  

 

 

(ECHA). Den erhvervede viden tilbydes i form af rådgivningsydelser til virksomheder og myndigheder. Der 

tilbydes også kurser i REACH og udvikling af e-baseret undervisningsmateriale til virksomheder og 

brancheorganisationer. 

 
IT-værktøjer: og modeller 

• Kemikaliestyringsværktøjet ChemManager 

 
• Et udviklet e-learningsværktøj om REACH er til fri afbenyttelse. 

 
• Et nyt værktøj ES Modifier til modifikation og tilpasning af REACH-eksponeringsscenarier. 

 
• Modelværktøjet SIMKROP til simulering af især farmaceutiske stoffers skæbne i mennesker er under 

udvikling. Indgåelse af samarbejde med medicinalvirksomheder om videreudvikling tilbydes. 
 

Kontaktpersoner: 

Margrethe Winther-Nielsen 

Tlf.: +45 4516 9320 

mwn@dhigroup.com 

 
Helle Westphal 

Tlf.: +45 4516 9012 

hw@dhigroup.com 

Yderligere oplysninger 

Margrethe Winther-Nielsen 

Tlf.: +45 4516 9320 

mwn@dhigroup.com 

 
Helle Westphal 

Tlf.: +45 4516 9012 

hw@dhigroup.com 
 
 

Divisionen for Energi, Klima og Miljø, FORCE Technology 
 
 

Generel information 

Adresse: Hjortekærsvej 99, 2800 Kgs. Lyngby 

Telefonnummer: +45 7215 7700 

E-mail: info@force.dk 

Hjemmeside: www.force.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

REACH 

Dansk og europæisk kemikalielovgivning. 

Miljø- og sundhedsvurdering af kemiske stoffer. 

Konkrete aktiviteter: 

Rådgivning i kemikalielovgivning. 

Substitution af kemi, miljø- og sundhedsfarlige kemiske stoffer. 

Analyse for miljø- og sundhedsskadelige kemiske stoffer. 

Eventuelle links: 

www.virksomhedernes-miljoeguide.dk 

http://force.dk/da/Menu/Consultancy+and+Development/Environment/ 

mailto:mwn@dhigroup.com
mailto:mwn@dhigroup.com
mailto:hw@dhigroup.com
mailto:hw@dhigroup.com
mailto:mwn@dhigroup.com
mailto:mwn@dhigroup.com
mailto:hw@dhigroup.com
mailto:hw@dhigroup.com
mailto:info@force.dk
http://www.force.dk/
http://www.virksomhedernes-miljoeguide.dk/
http://www.virksomhedernes-miljoeguide.dk/
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Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Pia Brunn Poulsen 

Tlf.: +45 7215 7888 

pbp@force.dk 

 
Ole Bundgaard 

Tlf.: +45 4326 7539 

olb@force.dk 

Yderligere oplysninger 

Pia Brunn Poulsen 

Tlf.: +45 7215 7888 

pbp@force.dk 

 
Ole Bundgaard 

Tlf.: +45 4326 7539 

olb@force.dk 
 
 

Institut for Bioscience, Det Nationale Center for Miljø og Energi (DMU), Aarh.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Bygning 1540, Aarhus Universitet, 8000 Århus C 
Telefonnummer: +45 8942 2729 

E-mail: biologi@biology.au.dk 

Hjemmeside: http://www.biology.au.dk/index.jsp 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Identifikation og karakteristik af enzymer til mere miljørigtig industriel produktion. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Isolering af bakterier fra ekstreme miljøer samt efterfølgende screening for bioteknologisk interessante 

enzymer. En økonomisk produktion af biofuels ud fra lignocellulose står og falder bl.a. på udvikling af mere 

effektive enzymsystemer (fx cellulaser og xylanaser) til produktion af fermenterbare sukre. 

Der arbejdes i øjeblikket med cellulasesystemer fra flere forskellige typer af ekstremofile mikroorganismer 

bl.a. med henblik på at optimere enzymudbytter ved dyrkning i bioreaktorer. 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Kjeld Ingvorsen 

Tlf:: +45 8942 3245 

Kjeld.ingvorsen@biology.au.dk 

Yderligere oplysninger 

Kjeld Ingvorsen 

Tlf:: +45 8942 3245 

Kjeld.ingvorsen@biology.au.dk 

mailto:pbp@force.dk
mailto:pbp@force.dk
mailto:olb@force.dk
mailto:olb@force.dk
mailto:pbp@force.dk
mailto:pbp@force.dk
mailto:olb@force.dk
mailto:olb@force.dk
mailto:biologi@biology.au.dk
file:///C:/Users/O/Documents/1-UNDERBIBLIOTEKER/06_output/udfyldte%20skemaer%20fra%20vidensinstitutionerne/au-biologi/miljÃ¸effektiv-biol-inst089.doc%23%2591,4228,4262,0,,http:/www.biology.au.dk/index.jsp
mailto:Kjeld.ingvorsen@biology.au.dk
mailto:Kjeld.ingvorsen@biology.au.dk
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Institut for Fysik og kemi, Det Naturvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Campusvej 55, 5230 Odense M 

Telefonnummer: +45 6550 3520 (Institutsekretær Karen Cauthery) 

E-mail: kca@ifk.sdu.dk 

Hjemmeside: http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/lfk_fysik_og_kemi.aspx 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

1) Miljøkemi 

 
2) Miljøkemi, karakterisering af uorganisk materialer og jordmineraler. 

Konkrete aktiviteter: 

1) Studier af de grundlæggende koncepter for hvorledes metalkomplekser opfører sig i naturen. Dette foregår 

ved udforskning af, hvorledes mængde, reaktivitet og fluks af forskellige komplekser foretager udskiftning 

imellem forskellige inddelte områder i naturen, og med biologiske organismer igennem grænselag- og 

overfladeprocesser. Desuden studeres, hvilke rumlige skalaer og tidsskalaer disse processer opererer på. 

 
2) Studier af uorganiske jordmineraler og syntetiske ionbytterers evner til at optage miljøproblematiske ioner. 

Blandt andet er lagdelte og porøse materialer samt jordprøver blevet karakteriseret. Specielt undersøges det, 

hvordan materialernes kemiske struktur bestemmer deres egenskaber, og hvordan ionerne specifikt binder til 

ionbytterne. 

 
Anvendte måleteknikker: Faststof NMR spektroskopi, røntgendiffraktion, SEM-EDX, IR, UV-VIS. 

Eventuelle links: 

1) http://www.sdu.dk/ansat/rmt 

 
2) http://www.sdu.dk/ansat/ugn 

 
 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

1) Raewyn M. Town, professor 

Tlf.: +45 6550 2503 

rmt@ifk.sdu.dk 

 
2) Ulla Gro Nielsen, adjunkt 

Tlf.: +45 6550 4401 

ugn@ifk.sdu.dk 

Yderligere oplysninger 

1) Raewyn M. Town, professor 

Tlf.: +45 6550 2503 

rmt@ifk.sdu.dk 

 
2) Ulla Gro Nielsen, adjunkt 

Tlf.: +45 6550 4401 

ugn@ifk.sdu.dk 

mailto:kca@ifk.sdu.dk
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/lfk_fysik_og_kemi.aspx
http://www.sdu.dk/ansat/rmt
http://www.sdu.dk/ansat/ugn
mailto:rmt@ifk.sdu.dk
mailto:rmt@ifk.sdu.dk
mailto:ugn@ifk.sdu.dk
mailto:ugn@ifk.sdu.dk
mailto:rmt@ifk.sdu.dk
mailto:rmt@ifk.sdu.dk
mailto:ugn@ifk.sdu.dk
mailto:ugn@ifk.sdu.dk
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Institut for Genetik og Bioteknologi (GBI), Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarh.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Blichers Allé 20, P.O.Box 50, 8830 Tjele 

Telefonnummer: +45 8999 1900 

E-mail: gbi.djf@agrsci.dk 

Hjemmeside: www.agrsci.dk/gbi 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Indgående kendskab til plantefysiologi og agronomi. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Identifikation af alternative metoder til erstatning af bejdsemidler i grønsagsfrø. 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Birte Boelt 

Tlf.: +45 8999 1900 

Birte.boelt@agrsci.dk 

Yderligere oplysninger 

Birte Boelt 

Tlf.: +45 8999 1900 

Birte.boelt@agrsci.dk 
 
 

Institut for Havebrugsproduktion, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarh.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Kirstinebjergvej 10, 5792 Årslev 

Telefonnummer: +45 8999 3400 eller +45 8999 3300 
E-mail: AHP.DJF@agrsci.dk 

Hjemmeside: http://www.agrsci.dk/ny_navigation/forskning/institutter/institut_for_havebrugsproduktio 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Forskning i kemikalier eller pesticider er ikke et mål. Derimod er forskningen rettet mod alternative metoder til 

anvendelse af pesticider. 

Konkrete aktiviteter: 

Hvis der ønskes uddybelse af dette område, beder vi om henvendelse, idet mange af de nævnte aktiviteter 

under andre områder kan være relevante at nævne her også. 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

mailto:gbi.djf@agrsci.dk
http://www.agrsci.dk/gbi
mailto:Birte.boelt@agrsci.dk
mailto:Birte.boelt@agrsci.dk
mailto:Birte.boelt@agrsci.dk
mailto:AHP.DJF@agrsci.dk
http://www.agrsci.dk/ny_navigation/forskning/institutter/institut_for_havebrugsproduktion
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Yderligere oplysninger 
 

 
 

Institut for Husdyrbiologi og -sundhed, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarh.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Blichers Allé 20, P.O.Box 50, 8830 Tjele 

Telefonnummer: +45 8999 1900 

E-mail: sve.djf@agrsci.dk 

Hjemmeside: www.agrsci.dk/sve 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Ernærings- og mavetarmfysiologi, herunder mavetarmkanalens mikrobiologi. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Undersøgelse af foderadditiver (bl.a. probiotika, syrer mv.), der kan fremme husdyrenes sundhed med henblik 

på at begrænse forbruget af antibiotika mv. 

 
Optimeret brug af zink, kobber mv. gennem fastlæggelse af fysiologisk behov, dosering og brug af 

supplementskilde. 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

Udfasning af brugen antibiotiske vækstfremmere 

 
Begrænsning af salmonella mv. 

 
Reduceret forekomst af fravænningsdiarré. 

 

Kontaktpersoner: 

Bent Borg Jensen 

Tlf.: +45 8999 1135 

BentBorg.Jensen@agrsci.dk 

 
Dorthe Carlson 

Tlf.: +45 8999 1388 

Dorthe.Carlson@agrsci.dk 

Yderligere oplysninger 

Bent Borg Jensen 

Tlf.: +45 8999 1135 
BentBorg.Jensen@agrsci.dk 

 
Dorthe Carlson 

Tlf.: +45 8999 1388 

Dorthe.Carlson@agrsci.dk 

mailto:sve.djf@agrsci.dk
http://www.agrsci.dk/sve
mailto:BentBorg.Jensen@agrsci.dk
mailto:Dorthe.Carlson@agrsci.dk
mailto:Dorthe.Carlson@agrsci.dk
mailto:BentBorg.Jensen@agrsci.dk
mailto:Dorthe.Carlson@agrsci.dk
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Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarh.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Blichers Allé 20, Postbox 50, 8830 Tjele 

Telefonnummer: +45 8999 1900 

E-mail: Jpm.djf@agrisci.dk 

Hjemmeside: www.agrsci.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Binding og transport af fremmedstoffer i jordens umættede zone, pt. især fokus på kolloid-faciliteret transport 

af stærkt bindende kemikalier. 

Konkrete aktiviteter: 

Grundlæggende forskning i binding af fremmedstoffer til kolloid, frigivelse af kolloider samt transport og 

udvaskning af kolloid/fremmedstof-komplekser. 

Eventuelle links: 

www.agrsci.au.dk/soil-it-is/ 

www.sorbisense.com 

Beskrivelse af teknologier: 

Passive samplingteknikker til cost-effective sampling af kemikalier i grund- og drikkevand samt overfladevand. 
 

Kontaktpersoner: 

Hubert de Jonge 

Tlf.: +45 8999 2505 

Hubert@sorbisense.com 

Yderligere oplysninger 

Hubert de Jonge 

Tlf.: +45 8999 2505 

Hubert@sorbisense.com 
 
 

Institut for kemi, DTU Kemi, Danmarks Tekniske Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Kemitorvet 207, 2800 Kgs. Lyngby 

Telefonnummer: +45 4525 2419 

E-mail: isc@kemi.dtu.dk 

Hjemmeside: www.kemi.dtu.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 
 

 

Konkrete aktiviteter: 

Bæredygtig og grøn kemi. 

Eventuelle links: 
 

 

www.kemi.dtu.dk 

Beskrivelse af teknologier: 

Udvikling af nye kemiske reaktioner, som giver minimale mængder affaldsstoffer og anvender naturligt 

mailto:Jpm.djf@agrisci.dk
http://www.agrsci.dk/
http://www.agrsci.au.dk/soil-it-is/
http://www.agrsci.au.dk/soil-it-is/
mailto:Hubert@sorbisense.com
mailto:Hubert@sorbisense.com
mailto:Hubert@sorbisense.com
mailto:isc@kemi.dtu.dk
http://www.kemi.dtu.dk/
http://www.kemi.dtu.dk/
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forekommende udgangsstoffer. 
 

Kontaktpersoner: 

Robert Madsen 

Tlf.: +45 4525 2151 

rm@kemi.dtu.dk 

 
Anders Riisager 

Tlf.: +45 4525 2233 

ar@kemi.dtu.dk 

Yderligere oplysninger 

Robert Madsen 

Tlf.: +45 4525 2151 

rm@kemi.dtu.dk 

 
Anders Riisager 

Tlf.: +45 4525 2233 

ar@kemi.dtu.dk 
 
 

Institut for Kemiteknik, DTU Kemiteknik, Danmarks Tekniske Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse:                   DTU, Bygning 229, DK-2800 Kgs. Lyngby 

Telefonnummer:       +45 4525 2800 

E-mail:                     informationen@kt.dtu.dk 

Hjemmeside:            www.kt.dtu.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Kemikaliers fysisk-kemiske egenskaber. 

Substitution af kemikalier. 

Konkrete aktiviteter: 

Procesdesign til substitution af kemikalier. 

 
Produktdesign med henblik på substitution af skadelige stoffer. 

 
Modellering af molekylers egenskaber til forudsigelse af substitueringsmuligheder. 

Eventuelle links: 

www. capec.kt.dtu.dk 
 

Beskrivelse af teknologier: 

En lang række produkt- og procesdesignstudier i samarbejde med nationale og internationale koncerner. 
 

Kontaktpersoner: 

Rafiqul Gani 

Tlf.: +45 4525 2882 

rag@kt.dtu.dk 

Yderligere oplysninger 

Rafiqul Gani 

Tlf.: +45 4525 2882 

rag@kt.dtu.dk 

mailto:rm@kemi.dtu.dk
mailto:rm@kemi.dtu.dk
mailto:ar@kemi.dtu.dk
mailto:ar@kemi.dtu.dk
mailto:rm@kemi.dtu.dk
mailto:rm@kemi.dtu.dk
mailto:ar@kemi.dtu.dk
mailto:ar@kemi.dtu.dk
mailto:informationen@kt.dtu.dk
http://www.kt.dtu.dk/
http://www/
mailto:rag@kt.dtu.dk
mailto:rag@kt.dtu.dk
mailto:rag@kt.dtu.dk
mailto:rag@kt.dtu.dk
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Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring - ENSPAC, Roskilde Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Universitetsvej 1, Postboks 260, 4000 Roskilde 

Telefonnummer: +45 4674 2000 

E-mail: ruc@ruc.dk 

Hjemmeside: www.ruc.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Risikovurdering af kontaminanter i det akvatiske miljø. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Vand- og sediment-eksponering af dyr, planter og mikrober. 

Effekter bestemmes både på individ- og populationsniveau. 

Undervisning i økotoksikologi for kandidater og ph.d.-studerende. 

Eventuelle links: 

www.ruc.dk/enspac/ 

www.gess.ruc.dk 
 

 
Beskrivelse af teknologier: 

Udvikling af økotoksikologiske testmetoder med fokus på: 

a) økologisk relevans 

b) relationen mellem effekt på individ- og populationsniveau hos makrofauna 

c) relationen mellem makrofauna og mikrober i forhold til nedbrydning af kontaminanter og d) trofisk transport. 

 
Udvikling af analysemetoder til bestemmelse af: 

a) kontaminanter i det akvatiske miljø (f.eks. parfumestoffer, PAH’er etc.), samt 

b) til bestemmelse af metabolitter produceret af mikrober/makrofauna (HPLC, GC-MS, LC-MS, scintillations 

tæller) 

 
Udvikling og brug af modeller til ekstrapolering fra individ- til populationsniveau. 

 

Kontaktpersoner: 

Lektor, Ph.D Henriette Selck 

Tlf.: +45 4674 2023 

selck@ruc.dk 

Yderligere oplysninger 

Lektor, Ph.D Henriette Selck 

Tlf.: +45 4674 2023 

selck@ruc.dk 
 
 

Institut for Natur, Systemer og Modeller, Roskilde Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Universitetsvej 1, Postboks 260, 4000 Roskilde 

Telefonnummer: +45 4674 2000 

E-mail: nsm@ruc.dk 

Hjemmeside: http://www.ruc.dk/nsm/ 

mailto:ruc@ruc.dk
http://www.ruc.dk/
http://www.ruc.dk/enspac/
http://www.gess.ruc.dk/
mailto:selck@ruc.dk
mailto:selck@ruc.dk
mailto:selck@ruc.dk
mailto:selck@ruc.dk
mailto:nsm@ruc.dk
http://www.ruc.dk/nsm/
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Information om forskning og aktiviteter 
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Kalorimetri. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Måling af kemiske stressoners påvirkninger af membraner. 

 
Undersøgelse af fysiologiske mekanismer bag samspillet mellem kemiske og kliniske belastninger. 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Peter West 

Tlf.: +45 4674 2879 

pwesth@ruc.dk 

Yderligere oplysninger 

Peter West 

Tlf.: +45 4674 2879 

pwesth@ruc.dk 
 
 

Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarh.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Forsøgsvej 1, Flakkebjerg, 4200 Slagelse 

Telefonnummer: +45 899 91600 
E-mail: pbs.djf@agrsci.dk 

Hjemmeside: www.agrsci.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Præcisionssprøjtning. 

 
Forskning i problemstillinger, der relaterer sig til anvendelsen af pesticider til bekæmpelse af skadedyr. 

Konkrete aktiviteter: 

Udvikling af sensorstyret sprøjteudstyr. 

Forskning i resistensudvikling hos en række skadedyr som stuefluer, kakerlakker, væggelus, rotter m.fl. 

Forskning i alternativer som supplement til kemisk bekæmpelse med henblik på at nedbringe anvendelsen af 

kemikalier. 

 
Forskning i effekten af de til bekæmpelse anvendte mængder og samtidigt at opretholde effektiviteten eller 

forbedre denne. 

Eventuelle links: 
 

 

http://www.bane.dk/visArtikel.asp?artikelID=2353 

Beskrivelse af teknologier: 

Weedeye. Kamerastyret herbicidsprøjtning. Anvendes på Bane Danmarks banelegemer. 

mailto:pwesth@ruc.dk
mailto:pwesth@ruc.dk
mailto:pwesth@ruc.dk
mailto:pwesth@ruc.dk
mailto:pbs.djf@agrsci.dk
http://www.agrsci.dk/
http://www.bane.dk/visArtikel.asp?artikelID=2353
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Effektivitetsafprøvninger med henblik på at forbedre effekten af anvendelsen af kemiske bekæmpelsesmidler. 

 
Resistensundersøgelser på en række skadedyr med henblik på at kunne anbefale brugbare bekæmpelsesstrategier 

under forskellige forhold. Resistens mod et givet aktivstof eller aktivstoffer kan være en væsentlig årsag til 

ineffektiv behandling og overforbrug af kemikalier. 
 

Kontaktpersoner: 

Preben Klarskov Hansen 

Tlf.: +45 8999 3597 

prebenk.hansen@agrsci.dk 

 
Karl-Martin V. Jensen 

Tlf.:+45 8999 3941 

karl-martinv.jensen@agrsci.dk 

Yderligere oplysninger 

Preben Klarskov Hansen 

Tlf.: +45 8999 3597 
prebenk.hansen@agrsci.dk 

 
Karl-Martin V. Jensen 

Tlf.:+45 8999 3941 

karl-martinv.jensen@agrsci.dk 
 
 

Institut for Vand og Miljøteknologi, DTU Miljø, Danmarks Tekniske Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Miljøvej, B113, DTU, 2800 Kgs. Lyngby 

Telefonnummer: +45 4525 1600 

E-mail: sekretariat@env.dtu.dk 

Hjemmeside: www.env.dtu.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Økotox, nano, XOC 
 

Konkrete aktiviteter: 

Environmental Risk Assessment of Chemicals: 

• Environmental Risk Assessment of Nanomaterials 

 
• Quantitative Structure Activity Relationship (QSAR) 

 
Toxicity test development and handling of toxicity test data: 

• Exposure Assessment 

 
• Environmental Analytical Chemistry 

 
Development and use of QSAR models, toxicity test development and improved statistical handling of data, 

and environmental risk assessment are core activities in the research group and will continuously be worked 

with. 

 
• Participation in a project regarding development of QSAR models 

 
• Source identification and hazard assessment of specific chemicals 

 
• Fate, effects, and risk assessment of endocrine disrupters in Danish and European waste waters and surface 

waters 

mailto:prebenk.hansen@agrsci.dk
mailto:prebenk.hansen@agrsci.dk
mailto:karl-martinv.jensen@agrsci.dk
mailto:karl-martinv.jensen@agrsci.dk
mailto:prebenk.hansen@agrsci.dk
mailto:karl-martinv.jensen@agrsci.dk
mailto:sekretariat@env.dtu.dk
http://www.env.dtu.dk/
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• Risk assessment of complex mixtures 

 
• Fate assessment of ionic compounds (BCF, multimedia models) 

 
• Exposure assessment of children via diet 

 
• Development of life-cycle test with copepods for testing of endocrine disrupters 

 
• Method development for standardization of toxicity tests for pulse exposures and nanomaterials 

 
• Risk assessment of pesticides with specific modes of action 

 
• Categorization of nanotechnologies and hazard identification 

 
• Ecotoxicity vs. Physical-chemical properties of nanoparticles 

 
• Development of new toxicity test methods including in-vitro test methods based on new technology 

 
• Development of accurate models for accumulation of chemicals of all kind (including ionic compounds and 

nanomaterials) in the human diet 

 
• Identify key characteristic governing the fate and toxic effects of manufactured nanomaterials 

 
• Risk analysis, assessment frameworks and governance of nanotechnologies 

 
• Decision support tools for risk assessment of nanotechnologies 

 

Eventuelle links: 

http://www.env.dtu.dk/Forskning/Forskningsgrupper/Ecotoxicology%20and%20environmental%20chemistry.a 

spx 
 

 
Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Stefan Trapp 

Tlf.: +45 4525 1622 

stt@env.dtu.dk 

 
Anders Baun 

Tlf.: +45 4525 1567 

anb@env.dtu.dk 

Yderligere oplysninger 

Stefan Trapp 

Tlf.: +45 4525 1622 

stt@env.dtu.dk 

 
Anders Baun 

Tlf.: +45 4525 1567 

anb@env.dtu.dk 

http://www.env.dtu.dk/Forskning/Forskningsgrupper/Ecotoxicology%20and%20environmental%20chemistry.a
mailto:stt@env.dtu.dk
mailto:stt@env.dtu.dk
mailto:anb@env.dtu.dk
mailto:anb@env.dtu.dk
mailto:stt@env.dtu.dk
mailto:stt@env.dtu.dk
mailto:anb@env.dtu.dk
mailto:anb@env.dtu.dk
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LCA Center Danmark 
 
 

Generel information 

Adresse: Hjortekærsvej 99, 2800 Kgs. Lyngby 

Telefonnummer: +45 3955 5955 

E-mail: info@lca-center.dk 

Hjemmeside: www.lca-center.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Livs Cyklus Analyser. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Rådgivning, netværk, oplysning og indsamling af viden. 

Eventuelle links: 

www.lca-center.dk 
 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Maria Strandesen 

Tlf.: +45 7215 7700 

mzs@force.dk 

Yderligere oplysninger 

Maria Strandesen 

Tlf.: +45 7215 7700 

mzs@force.dk 
 
 

Nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi, Risø DTU, Danmarks Tekniske Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Frederiksborgvej 399, postbox 49, 4000 Roskilde 

Telefonnummer: +45 4677 4677 
E-mail: risoe@risoe.dk 

Hjemmeside: www.risoe.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Bionedbrydelig plast og kompositmaterialer og plast og kompositmaterialer fra bioressourcer. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Udvikling af kompositmaterialer baseret på biologiske ressourcer – biologiske fibre og biopolymerer. 

 
Metoder til at omdanne restprodukter fra bioethanol til plast. 

Nanokomposit plastmaterialer fra biopolymerer til emballageanvendelser. 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

Plast og kompositmaterialer fra bioressourcer og biologisk nedbrydelige. 
 

Kontaktpersoner: 

Povl Brøndsted 

mailto:info@lca-center.dk
http://www.lca-center.dk/
http://www.lca-center.dk/
mailto:mzs@force.dk
mailto:mzs@force.dk
mailto:mzs@force.dk
mailto:mzs@force.dk
mailto:risoe@risoe.dk
http://www.risoe.dk/
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Tlf.: +45 4677 5704 

 
David Plackett 

Tlf.: +45 4677 5487 

david.plackett@risoe.dk 
 

Yderligere oplysninger 

Povl Brøndsted 

Tlf.: +45 4677 5704 

 
David Plackett 

Tlf.: +45 4677 5487 

david.plackett@risoe.dk 
 
 

Teknologisk Institut 
 
 

Generel information 

Adresse: Gregersensvej, 2630 Taastrup 

Telefonnummer: +45 7220 2000 

E-mail: info@teknologisk.dk 

Hjemmeside: www.teknologisk.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Undersøgelse af afgivelse og afgasning af sundheds- og miljøskadelige stoffer med betydning for 

arbejdsmiljøet. 

 
Dokumentation af overholdelse af grænseværdier i henhold til RoHS-direktivet og anden lovgivning. 

Dokumentation af indholdsstoffer med henblik på deklarering og udarbejdelse af leverandørbrugsanvisninger. 

Afdækning af årsager til dannelse af aflejringer og belægninger, herunder korrosionsundersøgelser. 

Identifikation af årsager til materialefejl samt troubleshooting ved havari af maskiner og procesudstyr. 

Udvikling af processpecifikke analysemetoder til industrien og fremstillingsvirksomheder. 

Holdbarhedstest af metaller, plast- og gummimaterialer samt kemitekniske produkter. 

 
Kontrolmålinger af biodiesel samt natur- og biogas, kemitekniske produkter, byggematerialer samt affald og 

restprodukter. 

 
Migration af uorganiske og organiske komponenter fra emballager og forbrugerprodukter. 

Konkrete aktiviteter: 

Undersøgelse af materialer og produkter ved røntgenanalyse. Røntgenanalysen foretages direkte på prøven, og 

man undgår opløsning af prøven med anvendelse af f. eks. salpetersyre eller flussyre. 

 
Reduktion af brugen af organiske opløsningsmidler i forbindelse med anvendelsen af gaschromatografiske 

analysemetoder ved implementering af moderne prøveintroduktionspricipper som fx ATD, SPME, MEPS, 

LVSL. 

Eventuelle links: 

http://www.teknologisk.dk/specialister/24192 

http://www.teknologisk.dk/specialister/22757 

mailto:david.plackett@risoe.dk
mailto:david.plackett@risoe.dk
mailto:david.plackett@risoe.dk
mailto:david.plackett@risoe.dk
mailto:info@teknologisk.dk
http://www.teknologisk.dk/
http://www.teknologisk.dk/specialister/24192
http://www.teknologisk.dk/specialister/24192
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http://www.teknologisk.dk/specialister/22758 
 
 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Paul Lyck Hansen  

Tlf.: +45 7220 1867 

paul.lyck.hansen@tekonologisk.dk 

 
Nils H. Nilsson 

Tlf.: +45 7220 1825 

nils.h.nilsson@teknologisk.dk 

Yderligere oplysninger 

Paul Lyck Hansen  

Tlf.: +45 7220 1867 

paul.lyck.hansen@tekonologisk.dk 

 
Nils H. Nilsson 

Tlf.: +45 7220 1825 

nils.h.nilsson@teknologisk.dk 

http://www.teknologisk.dk/specialister/22758
mailto:paul.lyck.hansen@tekonologisk.dk
mailto:paul.lyck.hansen@tekonologisk.dk
mailto:nils.h.nilsson@teknologisk.dk
mailto:nils.h.nilsson@teknologisk.dk
mailto:paul.lyck.hansen@tekonologisk.dk
mailto:paul.lyck.hansen@tekonologisk.dk
mailto:nils.h.nilsson@teknologisk.dk
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Klimatilpasning 
 
 

Afdeling for Terrestrisk Økologi, Institut for Bioscience, Det Nationale Center for Miljø og Energi 

(DMU), Aarh.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Vejlsøvej 25, Postboks 314, 8600 Silkeborg 

Telefonnummer: +45 8920 1400 

E-mail: hlo@dmu.dk/her@dmu.dk 

Hjemmeside: www.dmu.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Forskning og udvikling af metoder og simple redskaber til at reducere forbruget af herbicider. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Der er udviklet et simpelt redskab i form af et test-kit (Herbicide Weed Response HWR-Test kit) til landmænd 

og konsulenter til vurdering af herbicideffekter kort tid efter sprøjtning. Redskabet skal anvendes til ved brug af 

reducerede doser af herbicider at kontrollere, at den ønskede effekt er opnået. 

 
Der er et igangværende projekt, hvor der udvikles et test-kit til vurdering af herbicidresistens i planter. 

Eventuelle links: 

www.HWR-Test.com 

www.dmu.dk/Samfund/Landbrug/Plantebiomark%C3%B8rer/ 
 

 
Beskrivelse af teknologier: 

Se ovenstående 
 

Kontaktpersoner: 

Seniorforsker Helle Weber Ravn 

Tlf.: +45 8920 1753 

her@dmu.dk 

Yderligere oplysninger 

Seniorforsker Helle Weber Ravn 

Tlf.: +45 8920 1753 

her@dmu.dk 
 
 

Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, Institut for Bioscience, Det Nationale Center for Miljø og 

Energi (DMU), Aarh.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Grenåvej 14, 8410 Rønde 

Telefonnummer: +45 8920 1700 
E-mail: dmu@dmu.dk 

Hjemmeside: www.dmu.dk 

http://www.dmu.dk/
http://www.hwr-test.com/
http://www.hwr-test.com/
mailto:her@dmu.dk
mailto:her@dmu.dk
mailto:her@dmu.dk
mailto:her@dmu.dk
mailto:dmu@dmu.dk
http://www.dmu.dk/
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Information om forskning og aktiviteter 
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Effekten af klimaændringer på biodiversitet. 
 

Konkrete aktiviteter: 

1) Udvikling af værktøjer til reduktion af risiko for kollisioner mellem trækkende fugle og vindmøller. 

 
2) Modellering af artsudbredelser under ændrede klimabetingelser. 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

1) Radarbaserede varslingssystemer. 

 
2) Udvikling af GIS-baserede modeller. 

 

Kontaktpersoner: 

Mark Desholmd 

(kollisionsrisiko) 

Tlf.: +45 8920 1728 

mde@dmu.dk 

 
Flemming Skov (udbredelsesmodeller) 

Tlf.: +45 8920 1525 

fs@dmu.dk 

Yderligere oplysninger 

Mark Desholmd 

(kollisionsrisiko) 

Tlf.: +45 8920 1728 

mde@dmu.dk 

 
Flemming Skov (udbredelsesmodeller) 

Tlf.: +45 8920 1525 

fs@dmu.dk 
 
 

Afdelingen for Brændselsceller og Faststofkemi, Risø DTU, Danmarks Tekniske Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde 

Telefonnummer: +45 4677 5800 
E-mail: abf@risoe.dk 

Hjemmeside: http://www.risoe.dtu.dk/About_risoe/research_departments/ABF.aspx 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Fastoxid-brændselsceller (SOFC); højtemperaturelektrolyse (SOEC); magnetisk køling; ionledende membraner 

til iltfremstilling 

Konkrete aktiviteter: 

F & U inden for ovennævnte teknologier. 

Eventuelle links: 

mailto:mde@dmu.dk
mailto:mde@dmu.dk
mailto:fs@dmu.dk
mailto:mde@dmu.dk
mailto:mde@dmu.dk
mailto:fs@dmu.dk
mailto:abf@risoe.dk
http://www.risoe.dtu.dk/About_risoe/research_departments/ABF.aspx
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Beskrivelse af teknologier: 

SOFC er en effektiv teknologi til fremstilling af elektricitet. SOEC kan omdanne vindmøllestrøm til 

transportbrændsler. 
Magnetisk køling er en mere effektiv og miljøvenlig køleteknologi. 
Iltmembraner vil lette CO2-bortskaffelse i forbindelse med kraftværker baseret på fossile brændsler. 

 

Kontaktpersoner: 

Søren Linderoth 

Tlf.: +45 4677 5801 

sqli@risoe.dtu.dk 

Yderligere oplysninger 

Søren Linderoth 

Tlf.: +45 4677 5801 

sqli@risoe.dtu.dk 
 
 

Afdelingen for Energi og Miljø, Statens Byggeforskningsinstitut (Sbi), Aalborg Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm 

Telefonnummer: +45 4586 5533 eller +45 9940 9940 
E-mail: sbi@sbi.dk 

Hjemmeside: www.sbi.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Klimatilpasning af byggeri. 
 

Konkrete aktiviteter: 

SBi er centralt placeret i den spirende udvikling af klimatilpasset byggeri, herunder relationerne til bl.a. statik, 

byggeteknik, indeklima og energiforbrug. 

Eventuelle links: 

www.sbi.dk 

www.sbi.dk 

Beskrivelse af teknologier: 

Udviklingen er endnu ikke så langt fremme, at der kan peges på konkrete løsninger. 
 

Kontaktpersoner: 

Torben Valdbjørn Rasmussen 

Tlf.: +45 9940 2272 

tvr@sbi.dk 

 
Rob Marsh 

Tlf.: +45 9940 2293 

rom@sbi.dk 

Yderligere oplysninger 

Torben Valdbjørn Rasmussen 

Tlf.: +45 9940 2272 

tvr@sbi.dk 

 
Rob Marsh 

Tlf.: +45 9940 2293 

rom@sbi.dk 
 

 

 

mailto:sqli@risoe.dtu.dk
mailto:sqli@risoe.dtu.dk
mailto:sqli@risoe.dtu.dk
mailto:sqli@risoe.dtu.dk
mailto:sbi@sbi.dk
http://www.sbi.dk/
http://www.sbi.dk/
http://www.sbi.dk/
mailto:tvr@sbi.dk
mailto:tvr@sbi.dk
mailto:rom@sbi.dk
mailto:rom@sbi.dk
mailto:tvr@sbi.dk
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Biologisk Institut, Det Naturvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Campusvej 55, 5230 Odense M. 

Telefonnummer: +45 6550 2752 
E-mail: mj@biology.sdu.dk 

Hjemmeside: http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/I_Biologi.aspx 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Effekter af klimaforandringer i kystzonen. 

 
Effekter af temperaturstignings effekter på kemikaliers toksicitet i det marine miljø. 

Konkrete aktiviteter: 

Projekt: 

Effekter af temperatur på sedimenter under havbrug med speciel fokus på bundfauna. 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

Fastsættelse af kriterier for bundfauna under havbrug under klimaforandring med henblik på monitering og 

management af miljøeffekter. 
 

Kontaktpersoner: 

Marianne Holmer Tlf.: 

+45 6011 2605 

holmer@biology.sdu.dk 

 
Poul Bjerregaard Tlf.: 

+45 6550 2456 

poul@biology.sdu.dk 

Yderligere oplysninger 

Marianne Holmer Tlf.: 

+45 6011 2605 

holmer@biology.sdu.dk 

 
Poul Bjerregaard Tlf.: 

+45 6550 2456 

poul@biology.sdu.dk 
 
 

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) 
 
 

Generel information 

Adresse: Lyngbyvej 100, DK-2100 København Ø 
Telefonnummer: +45 3915 7500 

E-mail: epost@dmi.dk 

Hjemmeside: www.dmi.dk 

mailto:mj@biology.sdu.dk
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/I_Biologi.aspx
mailto:holmer@biology.sdu.dk
mailto:holmer@biology.sdu.dk
mailto:poul@biology.sdu.dk
mailto:poul@biology.sdu.dk
mailto:holmer@biology.sdu.dk
mailto:holmer@biology.sdu.dk
mailto:poul@biology.sdu.dk
mailto:poul@biology.sdu.dk
mailto:epost@dmi.dk
http://www.dmi.dk/
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Information om forskning og aktiviteter 
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Klimadata og scenarieberegninger. 

 
Klimaudviklingen i fortid og fremtid, specielt på regionalt niveau. Medvirker ved koordination af dansk 

forskning i klimatilpasning. 

 
Klimascenarier med fokus på havstrømme og havis. 

Konkrete aktiviteter: 

Klimadata og scenarieberegninger. 

 
Global og regional klimamodellering. Beregning af scenarier for fremtidens klima. Virkning af klimaændringer 

på vandstanden i havet. Levering af målte og modelberegnede fremtidige atmosfæriske og oceanografiske data 

til Klima- og Energiministeriets Klimatilpasningsportal. 

Projektet BALTADAPT omhandlende strategier for klimatilpasning for Østersøområdet. 

Overvågning af havis i Arktis fra satellitobservationer. 

Eventuelle links: 

http://www.dmi.dk/dmi/index/klima.htm 
 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Niels Larsen 

Tlf.: +45 3915 7414 

nl@dmi.dk 

 
Erik Buch 

Tlf.: +45 3915 7210 

ebu@dmi.dk 

 
Jens Hesselbjerg Christensen 

Tlf.: +45 3915 7428 

jhc@dmi.dk 

 
Claus Kern Hansen 

Tlf.: +45 3915 7580 

ckh@dmi.dk 

Yderligere oplysninger 

Niels Larsen 

Tlf.: +45 3915 7414 

nl@dmi.dk 

 
Erik Buch 

Tlf.: +45 3915 7210 

ebu@dmi.dk 

 
Jens Hesselbjerg Christensen 

Tlf.: +45 3915 7428 

jhc@dmi.dk 

 
Claus Kern Hansen 

Tlf.: +45 3915 7580 

ckh@dmi.dk 

http://www.dmi.dk/dmi/index/klima.htm
mailto:nl@dmi.dk
mailto:nl@dmi.dk
mailto:ebu@dmi.dk
mailto:ebu@dmi.dk
mailto:jhc@dmi.dk
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mailto:ckh@dmi.dk
mailto:ckh@dmi.dk
mailto:nl@dmi.dk
mailto:nl@dmi.dk
mailto:ebu@dmi.dk
mailto:ebu@dmi.dk
mailto:jhc@dmi.dk
mailto:jhc@dmi.dk
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DHI 
 
 

Generel information 

Adresse: Agern Allé 5, 2970 Hørsholm 

Telefonnummer: +45 4516 9200 

E-mail: dhi@dhigroup.com 

Hjemmeside: www.dhigroup.com 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Analyser af klimaændringers påvirkning af vandkredsløbet; afløbssystemer og de danske farvande. 

Nedskalering af output fra regionale klimamodeller til lokale forhold. 

Estimering af usikkerheder i klimamodellering og tilhørende tilpasningsstrategier. 

 
Kvantificering af statistiske ændringer i klimatiske ekstremer, såsom kraftige regnskyl, tørkeperioder, 

stormfloder, og vind- og bølgeklima. 

 
Beskrivelse og modellering af teknologier, som reducerer effekten af klimaændringer. 

Konkrete aktiviteter: 

DHI deltager i adskillige klimaforskningsprojekter. Eksempler på disse projekter er: 

 
• Udvikling af beslutningsstøtteværktøjer til intelligent klimatilpasning – Finansieret af Rådet for Teknologi og 

Innovation. 

 
• 2BG – Black, Blue and Green. Et forskningsprojekt under ledelse af KU-LIFE med fokus på integreret 

planlægning af urban infrastruktur. Finansieret af Det Strategiske Forskningsråd. 

 
• Stormwater and Wastewater informatics. Et forskningsprojekt under ledelse af DTU Miljø vedrørende 

samstyring af kloakker og renseanlæg. Finansieret af Det Strategiske Forskningsråd. 

 
• Udvikling af matematiske modeller, som beskriver teknologier til at reducere effekter af klimaændringer. 

Herunder modellering af faskiner, grønne tage; vand bremser, m.m. 

 
•   Det Strategiske Forskningsråd: CRES - Centre for regional change in the Earth system(dansk 

klimaforskningscenter), 2009-2014. 

 
• DDet Strategiske Forskningsråd: Danske kyster og klimatilpasning. 2009-2013. Udvikling af nye værktøjer og 

metoder til beskyttelse mod oversvømmelse og erosion. 

 
•   EU FP7 ENV: CORFU - Collaborative research on flood resilience in urban areas, 2010-2013. I projektet 

udvikles nye kort og langtidsstrategier til håndtering af oversvømmelser i byer med henblik på at reducere 

omkostninger for samfundet. 

 
-   EU COST action: FloodFreq – European procedures for flood frequency estimation, 2009-2013. DHI er 

koordinator for 

aktiviteter relateret til klimændringers indflydelse på ændringer i ekstreme hændelser. 

 
•  Rådet for Teknologi og Innovation: ”Vand i byer” – Partnerskab for Dklimatilpasning og Innovation). 

 
• DDet Strategiske Forskningsråd: ”Riskchange”. Udvikling af analyse- og beslutningsstøtteværktøjer, som 

kommuner kan bruge til at vurdere fremtidige risici og de investeringer, der bør foretages for at sikre 

kommunernes infrastruktur og bygninger mod konsekvenser af fremtidige klimaændringer” 

mailto:dhi@dhigroup.com
http://www.dhigroup.com/
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DHI gennemfører F&U aktiviteter indenfor dette område som en del af DHI’s Resultatkontrakt med 

Videnskabsministeriet. Indholdet kan ses på: http://bedreinnovation.dk/klimaeffekter-og-klimatilpasning 
 

Eventuelle links: 

 
www.2bg.dk www.swi.dk 

www.mapmyclimate.com 

http://climatechange.dhigroup.com/ 
 
 

Beskrivelse af teknologier: 

• Udvikling af matematiske modeller, som beskriver effekterne af klimaændringer på vand og miljø. 

• Modellering af usikkerhederne på effekterne af klimaændringer 

• Intelligente beslutningsstøtteværktøjer til scenarieanalyser af for tilpasningsstrategier og -teknologier. 
 

Kontaktpersoner: 

Ole Mark 

Tlf.: +45 4516 9373 

Omj@dhigroup.com 

 
Henrik Madsen 

Tlf.: +45 4516 9200 

hem@dhigroup.com 

 
Rolf Deigaard 

Tlf.: +45 4516 9007 

RD@dhigroup.com 

 
Mike Butts 

Tlf.: +45 4516 9272 

Mib@dhigroup.com 

 
Henrik Kofoed 

Tlf.: +45 4516 9250 

hkh@dhigroup.com 

Yderligere oplysninger 

Ole Mark 

Tlf.: +45 4516 9373 

Omj@dhigroup.com 

 
Henrik Madsen 

Tlf.: +45 4516 9200 

hem@dhigroup.com 

 
Rolf Deigaard 

Tlf.: +45 4516 9007 

RD@dhigroup.com 

 
Mike Butts 

Tlf.: +45 4516 9272 

Mib@dhigroup.com 

 
Henrik Kofoed 

Tlf.: +45 4516 9250 

hkh@dhigroup.com 

http://bedreinnovation.dk/klimaeffekter-og-klimatilpasning
http://www.2bg.dk/
http://www.2bg.dk/
http://www.mapmyclimate.com/
http://www.mapmyclimate.com/
http://www.mapmyclimate.com/
mailto:Omj@dhigroup.com
mailto:hem@dhigroup.com
mailto:hem@dhigroup.com
mailto:RD@dhigroup.com
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mailto:hkh@dhigroup.com
mailto:hkh@dhigroup.com
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mailto:hem@dhigroup.com
mailto:hem@dhigroup.com
mailto:RD@dhigroup.com
mailto:Mib@dhigroup.com
mailto:hkh@dhigroup.com
mailto:hkh@dhigroup.com
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www.klimaregnskab.dk 

www.lca-center.dk 

 

 

Divisionen for Energi, Klima og Miljø, FORCE Technology 
 
 

Generel information 

Adresse: Hjortekærsvej 99, 2800 Kgs. Lyngby 

Telefonnummer: +45 7215 7700 

E-mail: info@force.dk 

Hjemmeside: www.force.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Klimaregnskaber, klimastrategier, carbon footprint, CO2-neutralitet, CO2-verifikationer, Livs Cyklus Analyser 

(LCA). 

Konkrete aktiviteter: 

Rådgivning indenfor klimaregnskaber, klimastrategier, carbon footprint, CO2-neutralitet, CO2-verifikationer, 

Livs Cyklus Analyser (LCA). 

 
Udvikling af modeller til virksomhedsspecifikke LCA’er, klimaregnskaber og carbon footprint. 

Eventuelle links: 

http://force.dk/da/Menu/Consultancy+and+Development/Environment/ 

www.klimaregnskab.dk 

http://force.dk/da/Menu/Consultancy+and+Development/Environment/080417_klimaregnskab.htm 
www.virksomhedernes-miljoeguide.dk 

 

 

Beskrivelse af teknologier: 

Udvikling af modeller til virksomhedsspecifikke LCA’er , systemanalyser, klimaregnskaber og carbon 

footprint. 
 

Kontaktpersoner: 

Anders Schmidt 

Tlf.: +45 7215 7881 

acs@force.dk 

 
Kristian Dammand Nielsen 

Tlf.: +45 7215 7702 

kdn@force.dk 

Yderligere oplysninger 

Anders Schmidt 

Tlf.: +45 7215 7881 

acs@force.dk 

 
Kristian Dammand Nielsen 

Tlf.: +45 7215 7702 

kdn@force.dk 

http://www.klimaregnskab.dk/
http://www.lca-center.dk/
mailto:info@force.dk
http://www.force.dk/
http://force.dk/da/Menu/Consultancy%2Band%2BDevelopment/Environment/
http://force.dk/da/Menu/Consultancy%2Band%2BDevelopment/Environment/
http://force.dk/da/Menu/Consultancy%2Band%2BDevelopment/Environment/080417_klimaregnskab.htm
http://www.virksomhedernes-miljoeguide.dk/
mailto:acs@force.dk
mailto:acs@force.dk
mailto:kdn@force.dk
mailto:kdn@force.dk
mailto:acs@force.dk
mailto:acs@force.dk
mailto:kdn@force.dk
mailto:kdn@force.dk
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Faggruppen for Afgrødevidenskab, Institut for Jordbrug & Økologi, Det Biovidenskabelige Fakultet, 

K.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Højbakkegård Allé 13, 2630 Taastrup 

Telefonnummer: +45 3533 3503 
E-mail: agsci@life.ku.dk 

Hjemmeside: http://www.agri.life.ku.dk/faggr/afgrode.aspx 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

I væksthusproduktion skal styringen af alle væsentlige klimaparametre programmeres i klimacomputeren, 

inklusive CO2-koncentrationen, da moderne væksthusproduktion forgår ved forhøjet CO2, både i grønsager og 

prydplanter. Vi har stor erfaring med at skabe et dynamisk klima i væksthuse (klimastyringskonceptet 

IntelliGrow®), der ligner klimaet udendørs. Vi har dyrket ca. 40 forskellige plantearter ved forhøjet CO2 i 

dynamisk klima, hvilket betyder, at vi har en omfattende viden om, hvordan forskellige typer af planter (sol- og 

skyggeplanter, hurtig- og langsomt voksende, tropiske og tempererede arter samt arter med forskellig type 

fotosyntese (C3 eller CAM)) reagerer på et klima, der ligner fremtidens i en verden, hvor den globale 

klimaforandring vil betyde højere CO2-koncentration og temperatur. Vi har studeret både 

fotosyntesereaktioner og planteproduktion. 

Konkrete aktiviteter: 

Konkrete aktiviteter findes listet under ”Ressourceforbrug/ressourceoptimering”, da det overordnede formål 

med projekter, hvor klimatilpasning bliver undersøgt, er, at spare/optimere de ressourcer der bruges i 

væksthusproduktion. 

Eventuelle links: 
 

 

www.intelligrow.dk 

Beskrivelse af teknologier: 

Kort beskrivelse af miljøeffektive teknologier, hvis udvikling institutionen har været involveret i, og som 

tilbydes, findes listet under ”Ressourceforbrug/ressource-optimering”, da det overordnede formål med 

projekter, hvor klimatilpasning er blevet undersøgt, har været at spare/optimere de ressourcer der bruges i 

væksthusproduktion. 
 

Kontaktpersoner: 

Eva Rosenqvist 

Tlf.: +45 353 334 04 

ero@life.ku.dk 

Yderligere oplysninger 

Eva Rosenqvist 

Tlf.: +45 353 334 04 

ero@life.ku.dk 
 
 

Fonden Dansk Standard 
 
 

Generel information 

Adresse: Kollegievej 6, 2920 Charlottenlund 

Telefonnummer: +45 3996 6101 

E-mail: dansk.standard@ds.dk 

Hjemmeside: www.ds.dk 

mailto:agsci@life.ku.dk
http://www.agri.life.ku.dk/faggr/afgrode.aspx
http://www.intelligrow.dk/
mailto:ero@life.ku.dk
mailto:ero@life.ku.dk
mailto:ero@life.ku.dk
mailto:ero@life.ku.dk
mailto:dansk.standard@ds.dk
http://www.ds.dk/
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Information om forskning og aktiviteter 
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

1) CE mærkning 

 
2) Standardisering 

Konkrete aktiviteter: 

1) CE-mærkning af byggevarer. 

 
2) Klimamærkning, beregninger af carbon footprint (TC207/SC7) – standardisering pågår omkring både 

carbon footprint for produkter og for organisationer. Arbejdet følges af S-283. 

Eventuelle links: 

1) http://www.ds.dk/da-DK/Omraader/CEMaerkning/Sider/default.aspx 

 
2) http://www.ds.dk/da-DK/ydelser/Standardisering/S-udvalg/S-283/Sider/default.aspx 

 
 

Beskrivelse af teknologier: 

1) Dansk Standard tilbyder tre former for rådgivning om CE-mærkning, der omhandler screening og 

undervisning om CE-mærkning samt udarbejdelse af FPC-manualer. 
 

Kontaktpersoner: 

1) Jens Gorm Rasmussen 

Tlf.: +45 3996 6394 

jgr@ds.dk 

 
2) Kim Christiansen 

Tlf.: +45 3996 6123 

kc@ds.dk 

Yderligere oplysninger 

1) Jens Gorm Rasmussen 

Tlf.: +45 3996 6394 

jgr@ds.dk 

 
2) Kim Christiansen 

Tlf.: +45 3996 6123 

kc@ds.dk 
 
 

Forskergruppe Vandressourcer, HOBE – Center for Hydrologi, Institut for Geografi og Geologi, 

K.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Øster Voldgade 10, 1350 København K. 

Telefonnummer: 

E-mail: geo@geo.ku.dk 
Hjemmeside: www.geo.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Klimaændringers påvirkning af vandressourcen. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Sammenkobling af regional klima model med hydrologiske model. Modelsimuleringer for 

afstrømningsområder på Sjælland og i Vestjylland. 

http://www.ds.dk/da-DK/Omraader/CEMaerkning/Sider/default.aspx
http://www.ds.dk/da-DK/ydelser/Standardisering/S-udvalg/S-283/Sider/default.aspx
mailto:jgr@ds.dk
mailto:jgr@ds.dk
mailto:kc@ds.dk
mailto:kc@ds.dk
mailto:jgr@ds.dk
mailto:jgr@ds.dk
mailto:kc@ds.dk
mailto:kc@ds.dk
mailto:geo@geo.ku.dk
http://www.geo.dk/
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Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

 

 

Yderligere oplysninger 
 

 
 

Geokemisk og Hydrologisk afdelinger, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og 

Grønland (GEUS) 
 
 

Generel information 

Adresse: Østervoldgade 10, 1350 København K 

Telefonnummer: +45 3814 2000 

E-mail: geus@geus.dk 

Hjemmeside: www.geus.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

- Isovervågning på Grønland 

- Palæoklima 

- Klimaeffekter på vandmiljøet 

Konkrete aktiviteter: 

Isovervaagning – PROMICE 

Klimaovervågning i Nordatlanten 

Eventuelle links: 

www.geus.dk 

http://promice.dk 

http://cres-centre.net 
 
 

Beskrivelse af teknologier: 

Remote overvågning af den grønlandske indlandsis 
 

Kontaktpersoner: 

Andreas P. Ahlstrøm 

Tlf.: +45 3814 2794 

apa@geus.dk 

 
Torben O. Sonnenborg 

Tlf.: +45 3814 2787 

tso@geus.dk 

Yderligere oplysninger 

Andreas P. Ahlstrøm 

Tlf.: +45 3814 2794 

apa@geus.dk 

 
Torben O. Sonnenborg 

Tlf.: +45 3814 2787 

tso@geus.dk 

mailto:geus@geus.dk
http://www.geus.dk/
http://www.geus.dk/
http://www.geus.dk/
http://cres-centre.net/
http://cres-centre.net/
mailto:apa@geus.dk
mailto:apa@geus.dk
mailto:tso@geus.dk
mailto:tso@geus.dk
mailto:apa@geus.dk
mailto:apa@geus.dk
mailto:tso@geus.dk
mailto:tso@geus.dk
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Institut for Akvatiske Ressourcer, DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Charlottenlund Slot, 2920 Charlottenlund 

Telefonnummer: +45 3588 3300 

E-mail: aqua@aqua.dtu.dk 

Hjemmeside: www.aqua.dtu.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

1) Fiskeriers tilpasning 

2) Organismers tilpasning 

3) Akvakulturs tilpasning 

4) Akvatiske miljømoniteringssystemer 

Konkrete aktiviteter: 

1) Udvikling af modeller til at kvantificere og kvalificere betydningen af klimaændringer for havets fødekæder, 

økosystemer, fiskebestande og en bæredygtig udnyttelse af disse. 

 
Introduktion af nye forvaltningsstrategier og fiskeriteknologi, som selektivt og skånsomt fanger nye arter eller 

traditionelle arter i nye habitater, se også sektionen ”Reduktion af klimapåvirkning”. 

 
2) Koble viden fremkommet ved analyser af gener under naturlig selektion med viden om organismers 

fysiologi og omgivende miljø for at beskrive akvatiske organismers tilpasningsevner, se også sektionen 

”Fiskeri”. 

 
3) Introduktion af nye arter i akvakultur kræver, at man behersker den nye arts fulde livscyklus fra hold af 

moderfisk til salgsklar fisk, se også sektionen ”Akvakultur”. 

 
Forudsigelse af effekten af havenes forsuring på skaldyrsbestande og evaluering af effekten heraf på 

skaldyrsproduktion- og opdræt. 

 
4) Udvikling af klimafokuseret moniteringsteknologi til automatisk quasi-synoptic monitering af akvatiske 

økosystemer og fiskebestande samt udvikling af internationale databaser, som kan håndtere disse data, se også 

sektionen ”Fiskeri”. 

Eventuelle links: 

Se Fødevareministeriets sektorklimastrategi for fiskeri og Fødevareministeriets bidrag til Erhvervsklimapanelet. 

http://www.aqua.dtu.dk 

Beskrivelse af teknologier: 

1) Bio-fysiske modeller af økosystemer og fisks populationsdynamik på regional skala og individers adfærd og 

succes på små-skala, hvor informationer fra modeller til stor-skala-forudsigelse af atmosfæriske ændringer 

anvendes som klimatiske drivers. 

 
Bio-økonomiske bestands- og flådebaserede modeller, som kan vurdere forvaltnings-scenarier for nye bestande 

og fiskerier. 

 
Udvikling af fiskeredskaber for nye arter eller traditionelle arter i nye områder, f. eks. østersskraber til fiskeri i 

Limfjorden. 

 
2) Nye metoder og ressourcer fra den moderne genomforskning anvendt i sammenhæng med resultater fra 

laboratorie- og felteksperimenter. 

 
3) Fodersammensætning til alle fiskestørrelser, sygdomme, optimal bestandstæthed, udformning af anlæg til 

opdræt af en given ny art. 

mailto:aqua@aqua.dtu.dk
http://www.aqua.dtu.dk/
http://www.aqua.dtu.dk/
http://www.aqua.dtu.dk/
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Teknologi til undersøgelse af effekterne af havenes forsuring på skaldyrsbestande skal etableres. 

 
4) Hydroakustiske, optiske og hydrografiske måleteknikker samt relaterede data-analyse metoder, databaser og 

analyse-software. 
 

Kontaktpersoner: 

1) Bent Herrmann 

Tlf.: +45 3588 3204 

bhe@aqua.dtu.dk 

 
2) Dorthe Bekkevold 

Tlf.: +45 3588 3130 og +45 3588 3115 

db@aqua.dtu.dk 

 
2) Einar Eg Nielsen 

Tlf.: +45 3588 3115 

een@aqua.dtu.dk 

 
3) Per Bovbjerg Pedersen 

Tlf.: +45 3588 3256 

pbp@aqua.dtu.dk 

 
4) Bjarne Stage 

Tlf.: +45 3588 3358 

bst@aqua.dtu.dk 

Yderligere oplysninger 

1) Bent Herrmann 

Tlf.: +45 3588 3204 

bhe@aqua.dtu.dk 

 
2) Dorthe Bekkevold 

Tlf.: +45 3588 3130 og +45 3588 3115 

db@aqua.dtu.dk 

 
2) Einar Eg Nielsen 

Tlf.: +45 3588 3115 

een@aqua.dtu.dk 

 
3) Per Bovbjerg Pedersen 

Tlf.: +45 3588 3256 

pbp@aqua.dtu.dk 

 
4) Bjarne Stage 

Tlf.: +45 3588 3358 

bst@aqua.dtu.dk 
 
 

Institut for Bioscience, Det Nationale Center for Miljø og Energi (DMU), Aarh.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Bygning 1540, Aarhus Universitet, 8000 Århus C 

Telefonnummer: +45 8942 2729 

E-mail: biologi@biology.au.dk 
Hjemmeside: http://www.biology.au.dk/index.jsp 

mailto:bhe@aqua.dtu.dk
mailto:bhe@aqua.dtu.dk
mailto:db@aqua.dtu.dk
mailto:db@aqua.dtu.dk
mailto:een@aqua.dtu.dk
mailto:een@aqua.dtu.dk
mailto:pbp@aqua.dtu.dk
mailto:pbp@aqua.dtu.dk
mailto:bst@aqua.dtu.dk
mailto:bst@aqua.dtu.dk
mailto:bhe@aqua.dtu.dk
mailto:bhe@aqua.dtu.dk
mailto:db@aqua.dtu.dk
mailto:db@aqua.dtu.dk
mailto:een@aqua.dtu.dk
mailto:een@aqua.dtu.dk
mailto:pbp@aqua.dtu.dk
mailto:pbp@aqua.dtu.dk
mailto:bst@aqua.dtu.dk
mailto:bst@aqua.dtu.dk
mailto:biologi@biology.au.dk
file:///C:/Users/O/Documents/1-UNDERBIBLIOTEKER/06_output/udfyldte%20skemaer%20fra%20vidensinstitutionerne/au-biologi/miljÃ¸effektiv-biol-inst089.doc%23%2591,4228,4262,0,,http:/www.biology.au.dk/index.jsp
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Information om forskning og aktiviteter 
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Udforskning af oceanernes respons på klimaændring. 
 

Konkrete aktiviteter: 

I to internationale teams, bestående af forskere fra USA, Chile og Danmark, undersøges biologisk omsætning 

og vandkemi i såvel permanente iltfrie områder af Stillehavet som i et formentligt fremtidigt iltfrit område ud 

for Oregon i USA, fremkaldt af klimaændringer. Forskningen er finansieret af to amerikanske private fonde. 

Eventuelle links: 
 

 

www.unisense.com 

Beskrivelse af teknologier: 

Sensorer for ilt og lattergas udviklet til brug i dybhavet. 
 

Kontaktpersoner: 

Niels Peter Revsbech 

Tlf.: +45 8942 3244 

revsbech@biology.au.dk 

Yderligere oplysninger 

Niels Peter Revsbech 

Tlf.: +45 8942 3244 

revsbech@biology.au.dk 
 
 

Institut for Byggeri og Anlæg, Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Sohngaardsholmsvej 57, 9000 Aalborg 

Telefonnummer: +45 9940 8484 
E-mail: pbp@civil.aau.dk 

Hjemmeside: www.civil.aau.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: Biologisk 

respons i vandløb på ændret klima Forudsigelse af 

ekstrem nedbør ved hjælp af radar. 

Konkrete aktiviteter: 

Vurdering af kuldioxidafgivelsen fra vandløbssystemer og undersøgelser af økosystem metabolisme i relation 

til ændrede temperaturer. 

Styring af afløbsystemer vha. vejrradarbaseret forecast (VBSS). 

Storm and Wastewater informatics. 

Eventuelle links: 

www.vejrradar.dk/VBSS.html 
 

Beskrivelse af teknologier: 

Modellering af kulstofdynamik i vandløb. 

 
Udvikling af system til måling og fremskrivning af ekstrem nedbør. 

Vertikalradar til profilering af den nedre atmosfære. 

http://www.unisense.com/
mailto:revsbech@biology.au.dk
mailto:revsbech@biology.au.dk
mailto:revsbech@biology.au.dk
mailto:revsbech@biology.au.dk
mailto:pbp@civil.aau.dk
http://www.civil.aau.dk/
http://www.vejrradar.dk/VBSS.html
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Kontaktpersoner: 

Morten Lauge Pedersen 

Tlf.: +45 9940 8477 

MLP@CIVIL.AAU.DK 

 
Michael R. Rasmussen 

Tlf.: +45 9940 8485 

mr@civil.aau.dk 

Yderligere oplysninger 

Morten Lauge Pedersen 

Tlf.: +45 9940 8477 

MLP@CIVIL.AAU.DK 

 
Michael R. Rasmussen 

Tlf.: +45 9940 8485 

mr@civil.aau.dk 
 
 

Institut for Byggeri og Anlæg, DTU BYG, Danmarks Tekniske Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Brovej, Bygning 117, 2800 Kgs. Lyngby 

Telefonnummer: +45 4525 1700 
E-mail: byg@byg.dtu.dk 

Hjemmeside: www.byg.dtu.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Armerede betonkonstruktioner, kombineret med mekanisk og holdbarhedsmæssig vurdering. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Forskning vedr. levetidsforudsigelse og levetidsprojektering af armerede betonkonstruktioner. 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Henrik Stang 

Tlf.: +45 4525 1735 

hest@byg.dtu.dk 

 
Mette Geiker 

Tlf.: +45 4525 1830 

mge@byg.dtu.dk 

Yderligere oplysninger 

Henrik Stang 

Tlf.: +45 4525 1735 

hest@byg.dtu.dk 

 
Mette Geiker 

Tlf.: +45 4525 1830 

mge@byg.dtu.dk 

mailto:MLP@CIVIL.AAU.DK
mailto:mr@civil.aau.dk
mailto:mr@civil.aau.dk
mailto:MLP@CIVIL.AAU.DK
mailto:mr@civil.aau.dk
mailto:mr@civil.aau.dk
mailto:byg@byg.dtu.dk
http://www.byg.dtu.dk/
mailto:hest@byg.dtu.dk
mailto:hest@byg.dtu.dk
mailto:mge@byg.dtu.dk
mailto:mge@byg.dtu.dk
mailto:hest@byg.dtu.dk
mailto:hest@byg.dtu.dk
mailto:mge@byg.dtu.dk
mailto:mge@byg.dtu.dk
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Institut for Genetik og Bioteknologi (GBI), Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarh.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Blichers Allé 20, P.O.Box 50, 8830 Tjele 

Telefonnummer: +45 8999 1900 

E-mail: gbi.djf@agrsci.dk 

Hjemmeside: www.agrsci.dk/gbi 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

1) Bioteknologiske undersøgelser over de mekanismer, der sikrer næringstofmobilisering fra plantens 

vegetative dele til kernen i kornarterne. 

 
2) Indgående kendskab til plantefysiologi og agronomi. 

 
3) Statistisk analyse af sammenhæng mellem klimadata og afgrødekarakteristika (udbytte, phenologi m.m.) 

Konkrete aktiviteter: 

1) Der forskes i den såkaldte senescensproces, der sikrer næringsstofmobiliseringen samt det ydre miljøs 

påvirkning - så som forøget og markant svingende temperatur - af denne proces. 

 
2) Undersøge indvirkning af tørkestress og høj temperatur på vækstforhold og kvalitet i korn- og græsafgrøder. 

 
3) Modellering af afgrødekarakteristika for de vigtigste landbrugsafgrøder for at belyse, hvorledes disse 

afhænger af klimavariabel (temperatur, indstråling, nedbør m.m.). Arbejdet udføres i projektet IMPACT 

(projektleder Jørgen E, Olesen). 

Eventuelle links: 

3) Kristensen, K.; Schelde, K.; Olesen, J.E. 2011. Winter wheat yield response to climatic variability in 

Denmark. J. Agricultural Sciences Cambridge 149 (1), 33-47. DOI: 10.1017/S0021859610000675 
 

 
Beskrivelse af teknologier: 

1) Molekylærbiologiske teknikker og genetisk modifikation. 
 

Kontaktpersoner: 

1) Preben Bach Holm 

Tlf.: +45 8999 3649 

prebenb.holm@agrsci.dk 

 
2) Bernd Wollenweber 

 Tlf.: +45 8999 1900 

bernd.wollenweber@agrsci.dk 

 
3) Kristian Kristensen 

 Tlf.: +45 8999 1209 

kristian.kristensen@agrsci.dk 

Yderligere oplysninger 

1) Preben Bach Holm 

Tlf.: +45 8999 3649 

prebenb.holm@agrsci.dk 

 
2) Bernd Wollenweber 

 Tlf.: +45 8999 1900 

bernd.wollenweber@agrsci.dk 

mailto:gbi.djf@agrsci.dk
http://www.agrsci.dk/gbi
mailto:prebenb.holm@agrsci.dk
mailto:prebenb.holm@agrsci.dk
mailto:bernd.wollenweber@agrsci.dk
mailto:bernd.wollenweber@agrsci.dk
mailto:kristian.kristensen@agrsci.dk
mailto:kristian.kristensen@agrsci.dk
mailto:prebenb.holm@agrsci.dk
mailto:prebenb.holm@agrsci.dk
mailto:bernd.wollenweber@agrsci.dk
mailto:bernd.wollenweber@agrsci.dk
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3) Kristian Kristensen  

Tlf.: +45 8999 1209 

kristian.kristensen@agrsci.dk 
 
 

Institut for Grundvidenskab og Miljø, Det Biovidenskabelige Fakultet, K.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C 

Telefonnummer: +45 3533 2366 
E-mail: igm@life.ku.dk 

Hjemmeside: www.igm.life.ku.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

1) Forskning i jord-plante-atmosfære systemet med særlig henblik på udnyttelse og beskyttelse af jord- og 

vandressourcen i relation til planteproduktion. 

 
2) Klima og klimaforandringer er integrerede faktorer i al forskning i jordbundskemi og vandkvalitet. Kemiske 

stoffers mobilitet og nedbrydning i jord og vand under skiftende temperatur og fugtighedsforhold, og 

betydning af kraftige nedbørshændelser for jordbundens filterfunktionskapacitet og vandkvalitet i 

afstrømmende vand i både dræn og vandløb. 

Konkrete aktiviteter: 

2) Jordbundens filteregenskaber i alle jordtyper, temperatur og fugtighedsforhold med henblik på at forstå og 

kunne modellere forandringer i mobilitet og nedbrydning af forurenende og miljøfremmede stoffer i relation til 

kraftige nedbørshændelser og temperaturstigninger, og deraf kunne anvise løsninger i form af ændret 

driftsform og vegetation for at modvirke uønskede effekter. 

 
Forskning i mobilitet og nedbrydning af forureningsstoffer (f.eks. Fosfat, pesticider, glyphosat, nitrat, 

organiske miljøfremmede stoffer, PAH, chlorerede og polyfluorerede kulbrinter). 

Eventuelle links: 

2) http://www.igm.life.ku.dk/Research/igv_soilEnvChem.aspx 
 

Beskrivelse af teknologier: 

1) Ændrede klimabetingelsers betydning for landbruget kan evalueres vha. jord-plante-atmosfæresystem 

modellen, Daisy. Se i øvrigt ”Landbrug”. 

 
2) Skov, landbrug, vegetation og plantearters effekt på kulstoflagring og binding af miljøfremmede stoffer i 

jord under ændrede temperatur og fugtighedsforhold. 

 
Nitrat reduktion og fosfat-tilbageholdelse i vådområder til beskyttelse af vandløb i det åbne land ved kraftige 

nedbørshændelser. 
 

Kontaktpersoner: 

1) Søren Hansen 

Tlf.: +45 3533 3386 

sha@life.ku.dk 

 
2) Bjarne W. Strobel 

Tlf.: +45 3533 2411 

bjwe@life.ku.dk 

 
2) Hans Christian B. Hansen 

Tlf.: +45 3533 2418 

haha@life.ku.dk 

mailto:kristian.kristensen@agrsci.dk
mailto:kristian.kristensen@agrsci.dk
mailto:igm@life.ku.dk
http://www.igm.life.ku.dk/
http://www.igm.life.ku.dk/Research/igv_soilEnvChem.aspx
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Yderligere oplysninger 

1) Søren Hansen 

Tlf.: +45 3533 3386 

sha@life.ku.dk 

 
2) Bjarne W. Strobel 

Tlf.: +45 3533 2411 

bjwe@life.ku.dk 

 
2) Hans Christian B. Hansen 

Tlf.: +45 3533 2418 

haha@life.ku.dk 
 
 

Institut for Havebrugsproduktion, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarh.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Kirstinebjergvej 10, 5792 Årslev 

Telefonnummer: +45 8999 3400 eller +45 8999 3300 

E-mail: AHP.DJF@agrsci.dk 

Hjemmeside: http://www.agrsci.dk/ny_navigation/forskning/institutter/institut_for_havebrugsproduktio 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Vores styrker ligger i vores kendskab til produktion af havebrugsafgrøder. Klimaet har meget stor indflydelse 

på produktion og kvalitet af produkter. Vi har forskningsfaciliteter, der kan anvendes til at teste for 

klimatilpasninger for planter. 

 
En af vore styrker er afgrødefysiologi, hvor forståelse af afgrøders reaktioner på omgivende forhold er nøglen 

til tilpasning til nye klimaforhold. 

Konkrete aktiviteter: 

Forskning i reduktion af energi i væksthuse er væsentlige bidragydere til reduktion af CO2 emission. 

Optimering af anvendelsen af vækstlys bidrager til reduceret elforbrug. 

Planters respons på klimafaktorer er væsentlige værktøjer for tilpasning til og udnyttelse af de fordele, der også 

kommer ved ændret klima. 

Der gennemføres phenotyping af hvedeplanter for klimastress faktorer. 

Der gennemføres forskning med vedplanters vinterhårdførhed og med bærbuskes klimatilpasning. Et problem 

er allerede, at visse planter i visse år ikke får den vinterkulde, der er nødvendig for, at vinterhvilen ophæves. 

 
Danmark får sandsynligvis bedre vilkår for produktion af havebrugsprodukter. Vores konkurrenceevne kan 

forbedres samtidigt med at andres svækkes. Dette vilkår er også en klimatilpasning. 

 
Forskning i produktion af vin i Danmark er så småt i gang og er et eksempel på nye muligheder under højere 

temperaturer. Mange andre afgrøder vil blive relevante at tilpasse til Danmark. 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Ole Callesen 

Tlf.: +45 8999 3265 

Ole.Callesen@agrsci.dk 

mailto:sha@life.ku.dk
mailto:sha@life.ku.dk
mailto:bjwe@life.ku.dk
mailto:bjwe@life.ku.dk
mailto:haha@life.ku.dk
mailto:haha@life.ku.dk
mailto:AHP.DJF@agrsci.dk
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Lillie Andersen 

Lillie.Andersen@agrsci.dk 
 

Yderligere oplysninger 

Ole Callesen 

Tlf.: +45 8999 3265 

Ole.Callesen@agrsci.dk 

 
Lillie Andersen 

Lillie.Andersen@agrsci.dk 
 
 

Institut for Husdyrbiologi og -sundhed, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarh.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Blichers Allé 20, P.O.Box 50, 8830 Tjele 

Telefonnummer: +45 8999 1900 
E-mail: sve.djf@agrsci.dk 

Hjemmeside: www.agrsci.dk/sve 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Se venligst ”Reduktion af klimapåvirkning”. 
 

Konkrete aktiviteter: 

 
Eventuelle links: 

 

 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

 

 

Yderligere oplysninger 
 

 
 

Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarh.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Blichers Allé 20, Postbox 50, 8830 Tjele 

Telefonnummer: +45 8999 1900 

E-mail: Jpm.djf@agrisci.dk 

Hjemmeside: www.agrsci.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Afgrøder, dyrkningssystemer, landskabsændringer. 
 

Konkrete aktiviteter: 

• Eksperimenter om effekter af klimaændringer og klimaekstremer på landbrugsafgrøder og biogeokemiske 

processer 

• Modellering af virkemidler for tilpasning samt risikoanalyser og beregning af indikatorer for miljø og 

klimatilpasning. 

mailto:Lillie.Andersen@agrsci.dk
mailto:Ole.Callesen@agrsci.dk
mailto:Lillie.Andersen@agrsci.dk
mailto:sve.djf@agrsci.dk
http://www.agrsci.dk/sve
mailto:Jpm.djf@agrisci.dk
http://www.agrsci.dk/
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• Udvikling af robuste dyrkningssystemer, som kan modstå effekter af klimaændringer. 

• Udvikling af mere effektive vandingssystemer. 
 

Eventuelle links: 

www.impact.agrproject.dk 

www.safir4eu.org 
 

 
Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Jørgen E. Olesen  

 Tlf.: +45 8999 1659 

jorgene.olesen@agrsci.dk 

Yderligere oplysninger 

Jørgen E. Olesen 

 Tlf.: +45 8999 1659 

jorgene.olesen@agrsci.dk 
 
 

Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring - ENSPAC, Roskilde Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Universitetsvej 1, Postboks 260, 4000 Roskilde 

Telefonnummer: +45 4674 2000 

E-mail: ruc@ruc.dk 

Hjemmeside: www.ruc.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Nedbørhistorie studier sammenholdt med udvikling af ”water-management ” systemer. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Inden for ovenstående aktiviteter arbejdes der pt. Hovedsageligt indenfor ”Well field optimisation” projektet 

se nedenstående link. Eventuelle links: 

http://wellfield.dhigroup.com/en/partners/ 

http://www.journal-tes.dk/vol%203%20no%201/Niels%20Schroeder_h%f8j.pdf?id=00019 

Beskrivelse af teknologier: 

Kortlægning af nedbørhistorie. (Erfaringer fra Danmark, Syrien og Egypten). 

 
”Water mannagement” i kystnære områder og i områder med saltproblemer. 

 

Kontaktpersoner: 

Niels Schrøder 

Tlf.: +45 4674 2094 

schroeder@ruc.dk 

 
Paul Thorn 

Tlf.: +45 4674 3068 

pthorn@ruc.dk 

Yderligere oplysninger 

Niels Schrøder 

Tlf.: +45 4674 2094 

schroeder@ruc.dk 

http://www.impact.agrproject.dk/
http://www.impact.agrproject.dk/
mailto:jorgene.olesen@agrsci.dk
mailto:jorgene.olesen@agrsci.dk
mailto:jorgene.olesen@agrsci.dk
mailto:jorgene.olesen@agrsci.dk
mailto:ruc@ruc.dk
http://www.ruc.dk/
http://wellfield.dhigroup.com/en/partners/
http://www.journal-tes.dk/vol%203%20no%201/Niels%20Schroeder_h%f8j.pdf?id=00019
mailto:schroeder@ruc.dk
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mailto:pthorn@ruc.dk
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Paul Thorn 

Tlf.: +45 4674 3068 

pthorn@ruc.dk 
 
 

Institut for Vand og Miljøteknologi, DTU Miljø, Danmarks Tekniske Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Miljøvej, B113, DTU, 2800 Kgs. Lyngby 

Telefonnummer: +45 4525 1600 
E-mail: sekretariat@env.dtu.dk 

Hjemmeside: www.env.dtu.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Tilpasning af byer til øget nedbør. 
 

Konkrete aktiviteter: 

STP projekt: Wastewater Informatics. 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Peter Steen Mikkelsen 

Tlf.: +45 4525 1605 

psm@env.dtu.dk 

 
Karsten Arnbjerg-Nielsen 

Tlf.: +45 4525 1450 

kan@env.dtu.dk 

Yderligere oplysninger 

Peter Steen Mikkelsen 

Tlf.: +45 4525 1605 

psm@env.dtu.dk 

 
Karsten Arnbjerg-Nielsen 

Tlf.: +45 4525 1450 

kan@env.dtu.dk 
 
 

LCA Center Danmark 
 
 

Generel information 

Adresse: Hjortekærsvej 99, 2800 Kgs. Lyngby 

Telefonnummer: +45 3955 5955 
E-mail: info@lca-center.dk 

Hjemmeside: www.lca-center.dk 

mailto:pthorn@ruc.dk
mailto:pthorn@ruc.dk
mailto:sekretariat@env.dtu.dk
http://www.env.dtu.dk/
mailto:psm@env.dtu.dk
mailto:psm@env.dtu.dk
mailto:kan@env.dtu.dk
mailto:kan@env.dtu.dk
mailto:psm@env.dtu.dk
mailto:psm@env.dtu.dk
mailto:kan@env.dtu.dk
mailto:kan@env.dtu.dk
mailto:info@lca-center.dk
http://www.lca-center.dk/
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Information om forskning og aktiviteter 
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Livs Cyklus Analyser. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Rådgivning, netværk, oplysning og indsamling af viden. 

Eventuelle links: 

www.lca-center.dk 
 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Maria Strandesen 

Tlf.: +45 7215 7700 

mzs@force.dk 

Yderligere oplysninger 

Maria Strandesen 

Tlf.: +45 7215 7700 

mzs@force.dk 
 
 

Nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi, Risø DTU, Danmarks Tekniske Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Frederiksborgvej 399, postbox 49, 4000 Roskilde 

Telefonnummer: +45 4677 4677 

E-mail: risoe@risoe.dk 

Hjemmeside: www.risoe.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

1) Økosystemers påvirkning fra og tilpasning til ændret klima. 

Afgrøde planters genetiske tilpasning til klimaændringer. 

Måling af potentialet for fremtidig sygdomsspredning under ændrede klimavilkår. 

 
2) Plasmabaseret rensning af røggasser for kvælstofilter (deNOx). 

Konkrete aktiviteter: 

1) Klimaeksperimenter med ændret temperatur, nedbør og CO2 og måling af konsekvenser for økosystemers 

funktion og tilpasning til et ændret klima og afgrøde planters genetiske tilpasning og sygdomsspredning. 

 
2) Reduktion af NOx ved lav temperatur oxidering med ozon, produceret i atmosfæriske plasmaudladninger er 

demonstreret i såvel laboratorieforsøg som på kraftværker, der er fyret med naturgas og biomasse. 

Undersøgelserne foretages i samarbejde med Dansk Gasteknisk Center og Lesni A/S. Aktiviteterne støttes med 

PSO midler. 

Eventuelle links: 

1) www.climaite.dk 
 

Beskrivelse af teknologier: 

2) Kvælstofilter (NOx) bliver dannet ved forbrændinger ved høje temperaturer. NOx har en skadelig virkning 

på miljøet gennem sur regn og kan i høje koncentrationer være direkte skadelige for helbredet. Oxidering ved 

tilsætning af ozon har vist sig at være en meget lovende metode til at fjerne NOx fra røggassen; men en 

yderligere effektivisering af teknologien er nødvendig for at gøre den anvendelig i fuld skala. 
 

Kontaktpersoner: 

1) Rikke Bagger Jørgensen 

http://www.lca-center.dk/
mailto:mzs@force.dk
mailto:mzs@force.dk
mailto:mzs@force.dk
mailto:mzs@force.dk
mailto:risoe@risoe.dk
http://www.risoe.dk/
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Tlf.: +45 4677 4124 

rikke.bagger.jorgensen@risoe.dk 

 
1) Claus Beier 

Tlf.: +45 4677 4161 

claus.beier@risoe.dk 

 
2) Eugen Stamate 

 Tlf.: +45 4677 4562 

eugen.stamate@risoe.dk 

 
2) Alexander Fateev 

 Tlf.: +45 4677 4564 

alexander.fateev@risoe.dk 
 

Yderligere oplysninger 

1) Rikke Bagger Jørgensen 

 Tlf.: +45 4677 4124 

rikke.bagger.jorgensen@risoe.dk 

 
1) Claus Beier 

Tlf.: +45 4677 4161 

claus.beier@risoe.dk 

 
2) Eugen Stamate 

 Tlf.: +45 4677 4562 

eugen.stamate@risoe.dk 

 
2) Alexander Fateev 

 Tlf.: +45 4677 4564 

alexander.fateev@risoe.dk 
 
 

Teknologisk Institut 
 
 

Generel information 

Adresse: Gregersensvej, 2630 Taastrup 

Telefonnummer: +45 7220 2000 

E-mail: info@teknologisk.dk 

Hjemmeside: www.teknologisk.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Anvendt forskning med forskellig styrke inden for: Byggeri og anlæg, Vandforsyning, Energiforsyning/- 

forbrug, Fiskeri og Sundhed. 

Konkrete aktiviteter: 

EnergyFlexHouse med aktiviteter inden for nye byggetekniske løsninger, energieffektivitet, integration af 

vedvarende, indeklima og byggeriets samspil med forsyningssektoren. 

 
Udvikling af mærkningsordninger 

Udvikling af kloaksystemer 

Vandrensning 

Udvikling af klimaresistente teknologiske løsninger 

mailto:rikke.bagger.jorgensen@risoe.dk
mailto:rikke.bagger.jorgensen@risoe.dk
mailto:claus.beier@risoe.dk
mailto:claus.beier@risoe.dk
mailto:eugen.stamate@risoe.dk
mailto:eugen.stamate@risoe.dk
mailto:alexander.fateev@risoe.dk
mailto:alexander.fateev@risoe.dk
mailto:rikke.bagger.jorgensen@risoe.dk
mailto:rikke.bagger.jorgensen@risoe.dk
mailto:claus.beier@risoe.dk
mailto:claus.beier@risoe.dk
mailto:eugen.stamate@risoe.dk
mailto:eugen.stamate@risoe.dk
mailto:alexander.fateev@risoe.dk
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http://www.teknologisk.dk/
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Information 
 

Eventuelle links: http://www.teknologisk.dk/ 

http://www.teknologisk.dk/specialister/22683 

Beskrivelse af teknologier: 

Anlæg og systemer til vandrensning og tørring med vanddampkompression. 

Anlæg og systemer for naturlige kølemidler (udfasning af HFC og HCFC kølemidlerne). 
 

Kontaktpersoner: 

Leif Kirk Thøgersen  

Tlf.: +45 7220 1201 

leif.kirk.thogersen@teknologisk.dk 

 
Frank Elefsen 

Tlf.: +45 7220 1250 

frank.elefsen@teknologisk.dk 

Yderligere oplysninger 

Leif Kirk Thøgersen  

Tlf.: +45 7220 1201 

leif.kirk.thogersen@teknologisk.dk 

 
Frank Elefsen 

Tlf.: +45 7220 1250 

frank.elefsen@teknologisk.dk 

http://www.teknologisk.dk/
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Landbrug 
 
 

Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, Institut for Bioscience, Det Nationale Center for Miljø og 

Energi (DMU), Aarh.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Grenåvej 14, 8410 Rønde 

Telefonnummer: +45 8920 1700 

E-mail: dmu@dmu.dk 

Hjemmeside: www.dmu.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Effekter af arealanvendelse, pesticanvendelse, mv. på biodiversiteten. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Ingen særlige 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

 

 

Yderligere oplysninger 
 

 
 

AgroTech A/S 
 
 

Generel information 

Adresse: Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N 

Telefonnummer: +45 8743 8400 

E-mail: nhl@agrotech.dk 

Hjemmeside: www.agrotech.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Teknologier til reduktion af ammoniak-, lugt- og drivhusgasemissioner (stald, lager og mark), teknologier til 

reduktion af ressourceforbrug, gylleseparation, landbrugsbaseret biogasproduktion, bioenergi. 

Konkrete aktiviteter: 

Udvikling, demonstration og test af teknologier til reduktion af negative miljøpåvirkninger som følge af 

intensiv landbrugsproduktion. Teknologivurderinger og udredningsrapporter til evaluering af effektivitet og 

driftssikkerhed af miljøteknologier. 

 
Formidling af viden om miljøteknologier. 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Martin Nørregaard Hansen 

mailto:dmu@dmu.dk
http://www.dmu.dk/
mailto:nhl@agrotech.dk
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Tlf.: +45 8743 8429 

mno@agrotech.dk 

 
Thorkild Q Frandsen 

Tlf.: +45 8743 8468 

tqf@agrotech.dk 
 

Yderligere oplysninger 

Martin Nørregaard Hansen 

Tlf.: +45 8743 8429 

mno@agrotech.dk 

 
Thorkild Q Frandsen 

Tlf.: +45 8743 8468 

tqf@agrotech.dk 
 
 

Biologisk Institut, Det Naturvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Campusvej 55, 5230 Odense M. 

Telefonnummer: +45 6550 2752 

E-mail: mj@biology.sdu.dk 

Hjemmeside: http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/I_Biologi.aspx 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Biosystemer og biomasseteknologi: 

Både institutterne på Det Tekniske Fakultet og Det Naturvidenskabelige Fakultet har opbygget stærke 

kompetencer inden for dette forskningsfelt, hvilket skaber en unik tværfaglig synergi. 

 
Området omfatter bl.a. ressource- og miljøoptimering af væksthuse, mekanisk ukrudtsbehandling i landbruget, 

brug af robotter, ressource- og miljøoptimering af stalde og teknologi til håndtering af gylle, bioenergisystemer 

og bioraffinaderier samt den grundlæggende forståelse af stofkredsløb og miljøeffekter i landbrug og 

biologiske systemer. 

Konkrete aktiviteter: 

 
Eventuelle links: 

Faktaark om igangværende aktiviteter herunder: 

 
• Remediation of phosphorus from animal slurry 

• Life Cycle Assessment of eco-efficient manure management technologies 

• Life Cycle Assessment of bio-diesel from animal fat. 

• Re-establishment of realgrass in estuaries and coastal waters. 
 
 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Lektor ved Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknolog 

Birgir Norddahl 

Tlf.: +45 6550 3651 

bno@kbm.sdu.dk 

 
Lektor ved Biologi 

Erik Kristensen 

mailto:mno@agrotech.dk
mailto:mno@agrotech.dk
mailto:tqf@agrotech.dk
mailto:tqf@agrotech.dk
mailto:mno@agrotech.dk
mailto:mno@agrotech.dk
mailto:tqf@agrotech.dk
mailto:tqf@agrotech.dk
mailto:mj@biology.sdu.dk
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/I_Biologi.aspx
mailto:bno@kbm.sdu.dk
mailto:bno@kbm.sdu.dk
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Tlf.: +45 6550 2754 

ebk@biology.sdu.dk 

 
Lektor ved Biologi 

Henning Jensen 

Tlf.: +45 6550 2223 

hsj@biology.sdu.dk 

 
Professor ved institut for kemi-, Bio- og Miljøteknologi 

Henrik Wenzel 

Tlf.: +45 6550 7374 

henrik.wenzel@kbm.sdu.dk 

 
Lektor ved Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknolog 

Knud Villy Christensen 

Tlf.: +45 6550 7478 

kvc@kbm.sdu.dk 

 
Lektor ved Biologi 

Mogens Flindt 

Tlf.: +45 6550 2606 

mrf@biology.sdu.dk 

 
Lektor ved Biologi 

Poul Bjerregaard 

Tlf.: +45 6550 2456 

poul@biology.sdu.dk 

 
Professor ved institut for kemi-, Bio- og Miljøteknologi 

Sven G. Sommer 

Tlf.: +45 6550 7359 

sgs@kbm.sdu.dk 
 

Yderligere oplysninger 

Lektor ved Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknolog 

Birgir Norddahl 

Tlf.: +45 6550 3651 

bno@kbm.sdu.dk 

 
Lektor ved Biologi 

Erik Kristensen 

Tlf.: +45 6550 2754 

ebk@biology.sdu.dk 

 
Lektor ved Biologi 

Henning Jensen 

Tlf.: +45 6550 2223 

hsj@biology.sdu.dk 

 
Professor ved institut for kemi-, Bio- og Miljøteknologi 

Henrik Wenzel 

Tlf.: +45 6550 7374 

henrik.wenzel@kbm.sdu.dk 

 
Lektor ved Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknolog 

Knud Villy Christensen 

Tlf.: +45 6550 7478 

kvc@kbm.sdu.dk 

mailto:ebk@biology.sdu.dk
mailto:ebk@biology.sdu.dk
mailto:hsj@biology.sdu.dk
mailto:hsj@biology.sdu.dk
mailto:henrik.wenzel@kbm.sdu.dk
mailto:henrik.wenzel@kbm.sdu.dk
mailto:kvc@kbm.sdu.dk
mailto:kvc@kbm.sdu.dk
mailto:mrf@biology.sdu.dk
mailto:mrf@biology.sdu.dk
mailto:poul@biology.sdu.dk
mailto:sgs@kbm.sdu.dk
mailto:sgs@kbm.sdu.dk
mailto:bno@kbm.sdu.dk
mailto:bno@kbm.sdu.dk
mailto:ebk@biology.sdu.dk
mailto:ebk@biology.sdu.dk
mailto:hsj@biology.sdu.dk
mailto:hsj@biology.sdu.dk
mailto:henrik.wenzel@kbm.sdu.dk
mailto:henrik.wenzel@kbm.sdu.dk
mailto:kvc@kbm.sdu.dk
mailto:kvc@kbm.sdu.dk
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Lektor ved Biologi 

Mogens Flindt 

Tlf.: +45 6550 2606 

mrf@biology.sdu.dk 

 
Lektor ved Biologi 

Poul Bjerregaard 

Tlf.: +45 6550 2456 

poul@biology.sdu.dk 

 
Professor ved institut for kemi-, Bio- og Miljøteknologi 

Sven G. Sommer 

Tlf.: +45 6550 7359 

sgs@kbm.sdu.dk 
 
 
Center for Energi- og Miljøeffektive Teknologier (CEMIT), Det Tek. Fakultet og Det Nat. Fakultet, 

Syddansk Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 

Telefonnummer: +45 6550 7303 

E-mail: 
Hjemmeside: www.sdu.dk/CEMIT 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 
 

 

Konkrete aktiviteter: 

1) Life Cycle Assessment of eco-efficient manure management technologies. 

System models for the essential and most advanced technologies for manure management will be established 

within the frame of the Life Cycle Assessment concept and integrated with the best scientific knowledge of 

substance flows in agriculture. A high quality database will be established allowing for future adjustment of 

models at new technological developments. 

Comparisons between technologies will be done in the system perspective with the aim of supporting decisions 

for further research & development as well as wider implementation of solutions for manure management in 

agriculture. 

D 

2) Remediation of phosphorus from animal slurry (important source of fertiliser) 

The intention of the study is to link incineration technology with remediation of P. The study is ongoing and 

the results presented are only giving an indication of the direction of the research carried out in the study. The 

study will be concluded within 3 years. 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

1) LCA of eco-eff.manure management 

Marianne Wesnæs 

Tlf.: +45 6550 1000 

mwe@kbm.sdu.dk 

 
2)Remediation of P from animal slurry 

mailto:mrf@biology.sdu.dk
mailto:mrf@biology.sdu.dk
mailto:poul@biology.sdu.dk
mailto:sgs@kbm.sdu.dk
mailto:sgs@kbm.sdu.dk
http://www.sdu.dk/CEMIT
mailto:mwe@kbm.sdu.dk
mailto:mwe@kbm.sdu.dk
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Svend G. Sommer 

Tlf.: +45 6550 7359 

sgs@kbm.sdu.dk 
 

Yderligere oplysninger 

1) LCA of eco-eff.manure management 

Marianne Wesnæs 

Tlf.: +45 6550 1000 

mwe@kbm.sdu.dk 

 
2)Remediation of P from animal slurry 

Svend G. Sommer 

Tlf.: +45 6550 7359 

sgs@kbm.sdu.dk 
 
 

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) 
 
 

Generel information 

Adresse: Lyngbyvej 100, DK-2100 København Ø 

Telefonnummer: +45 3915 7500 

E-mail: epost@dmi.dk 
Hjemmeside: www.dmi.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Klimaberegninger og forecasts 
 

Konkrete aktiviteter: 

Klimaberegninger og forecasts 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Torben Strunge Pedersen 

Tlf.: +45 3915 7262 

tsp@dmi.dk 

 
Claus Kern Hansen 

Tlf.: +45 3915 7580 

ckh@dmi.dk 

Yderligere oplysninger 

Torben Strunge Pedersen 

Tlf.: +45 3915 7262 

tsp@dmi.dk 

 
Claus Kern Hansen 

Tlf.: +45 3915 7580 

ckh@dmi.dk 

mailto:sgs@kbm.sdu.dk
mailto:sgs@kbm.sdu.dk
mailto:mwe@kbm.sdu.dk
mailto:mwe@kbm.sdu.dk
mailto:sgs@kbm.sdu.dk
mailto:sgs@kbm.sdu.dk
mailto:epost@dmi.dk
http://www.dmi.dk/
mailto:tsp@dmi.dk
mailto:tsp@dmi.dk
mailto:ckh@dmi.dk
mailto:ckh@dmi.dk
mailto:tsp@dmi.dk
mailto:tsp@dmi.dk
mailto:ckh@dmi.dk
mailto:ckh@dmi.dk
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DHI 
 
 

Generel information 

Adresse: Agern Allé 5, 2970 Hørsholm 

Telefonnummer: +45 4516 9200 

E-mail: dhi@dhigroup.com 

Hjemmeside: www.dhigroup.com 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

1) Modellering af vandstrømning samt N, (P) og Pesticidtransport i rodzonen samt opskaleret til oplandsniveau. 

 
2) Detaljerede nedbørsvurderinger ved hjælp af højopløselig radarbilleder. 

 
3) Teknologiske løsninger til behandling af gylle. 

Konkrete aktiviteter: 

1) Siden 1990 har DHI arbejdet med modellering af N, P og pesticidtransport på oplandsskala, i nært 

samarbejde med KVL, nu KU-Life. Metoderne kan anvendes til at bedømme udvaskning nu og i forbindelse 

med fremtidige tiltag samt til at bestemmelse af forskellige områders sensitivitet. Forskningsmæssigt foregår 

der udvikling i beskrivelserne af pesticidtransport fra rodzonen ned i øverste grundvandszone samt opbygning 

af en avanceret vandingsmodel, der skal inkludere vand, kvælstof, mikrober, tungmetaller, risikoanalyse og 

økonomi for fuld vanding samt for to vandbesparende teknologier. 

 
2) DHI har de sidste par år udviklet en online regn-moniteringssystem baseret på højopløselige radarbilleder, 

som kan vise detaljeret nedbørsinformation til gavn for ressourceudnyttelsen i planteproduktionen. 

 
3) DHI har via sine netværk, herunder specielt Partnerskabet for Industriel Bioteknologi, arbejdet i et par år for 

at få gyllerensningsprojekter i gang, der dels baserer sig på traditionel rensningsteknologi, der kendes fra den 

kommunale rensning, og dels fra rensningsteknologi kendt fra rensning af industrielt spildevand. Denne form for 

rensning kan få en betydelig indvirkning på svineproduktionens miljøpåvirkning og udviklingsmuligheder. 

 
DDHI gennemfører F&U aktiviteter indenfor dette område som en del af DHI’s Resultatkontrakt med 

Videnskabsministeriet. Indholdet kan ses på: http://bedreinnovation.dk/vandressourcer-landbrug-og- 

milj%C3%B8 

Eventuelle links: 

http://www.safir4eu.org/SAFIR.asp 

http://markregn.dhigroup.com 

 

Beskrivelse af teknologier: 

Modellering af N-udvaskning og opskalering af sådanne beregninger har været anvendt i Danmark på en række 

projekter samt i udlandet i mere eller mindre avancerede versioner. I Danmark blev der sidst opstillet et DSS- 

system, der integrerer landbrugs- og andre forureningskilder og muliggør vurdering af hvilke tiltag, der er krævet 

for at leve op til vandrammedirektivet for Suså’s opland i samarbejde med det respektive miljøcenter (Torsten 

Jacobsen). 

 
Detaljeret kendskabet til nedbørens rumlige og tidslige fordeling (på markniveau) giver landmanden nye 

muligheder i sin driftsledelse for at optimere og prioritere anvendelsen af ressourcer i sin planteproduktion. 
 

Kontaktpersoner: 

Mike Butts 

Tlf.: +45 4516 9272 

mib@dhigroup.com 

mailto:dhi@dhigroup.com
http://www.dhigroup.com/
http://bedreinnovation.dk/vandressourcer-landbrug-og-
http://www.safir4eu.org/SAFIR.asp
http://www.safir4eu.org/SAFIR.asp
mailto:mib@dhigroup.com
mailto:mib@dhigroup.com
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Robert Nøddebo Poulsen 

Tlf.: +45 4516 9283 

rnp@dhigroup.com 

 
Torsten Jacobsen 

Tlf.: +45 4516 9063 

tvj@dhigroup.com 

 
Per Elberg Jørgensen 

Tlf.: +45 4516 9081 

pjo@dhigroup.com 
 

Yderligere oplysninger 

Mike Butts 

Tlf.: +45 4516 9272 

mib@dhigroup.com 

 
Robert Nøddebo Poulsen 

Tlf.: +45 4516 9283 

rnp@dhigroup.com 

 
Torsten Jacobsen 

Tlf.: +45 4516 9063 

tvj@dhigroup.com 

 
Per Elberg Jørgensen 

Tlf.: +45 4516 9081 

pjo@dhigroup.com 
 
 

Faggruppen for Plante og Jordvidenskab, Institut for Jordbrug & Økologi, Det Biovidenskabelige 

Fakultet, K.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Thorvaldsensvej 40, opg. 4, 3. sal, 1871 Frb C 

Telefonnummer: +45 3533 3496 

E-mail: 

Hjemmeside: http://www.agri.life.ku.dk/faggr/plantandsoil.aspx 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Gruppen har stort forskningskendskab til de grundlæggende processer som på kort og langt sigt kontrollerer 

nedbrydning af organisk stof, næringsstofomsætning og jordkvalitet. Og stor erfaring i udvikling af 

mekanistiske modeller for omsætning af jordens organiske stof, næringsstoffer og tabsprocesser. 

Konkrete aktiviteter: 

Fyrtårn: Øget kvælstofudnyttelse i vintersædsbaserede sædskifter 

Formålet er at frembringe dokumentation for, at foderproduktionen på svinebedrifter kan ske i rationelle og 

højtydende vintersædsystemer samtidig med, at kvælstoftabet reduceres. 

Der fokuseres på følgende: 

1. Optagelse af kvælstof i vintersæd om efteråret og betydning for kvælstofudvaskning. 

2. Betydning af jordbearbejdning om efteråret for plantevækst, omsætning af organisk stof og tab af kvælstof i 

løbet af vinteren. 

3. Optagelse og frigivelse af kvælstof opsamlet i efterafgrøder: påvirkning af udvaskning, kvælstofoptagelse i 

efterfølgende afgrøde og indlejring i jordpuljen. 

mailto:rnp@dhigroup.com
mailto:rnp@dhigroup.com
mailto:tvj@dhigroup.com
mailto:tvj@dhigroup.com
mailto:pjo@dhigroup.com
mailto:pjo@dhigroup.com
mailto:mib@dhigroup.com
mailto:mib@dhigroup.com
mailto:rnp@dhigroup.com
mailto:rnp@dhigroup.com
mailto:tvj@dhigroup.com
mailto:tvj@dhigroup.com
mailto:pjo@dhigroup.com
mailto:pjo@dhigroup.com
http://www.agri.life.ku.dk/faggr/plantandsoil.aspx
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AMORPH: Dyrkningspraksis - mobilitet, tilgængelighed og tilbageholdelse af fosfor i jord. 

I dette projekt vil vi undersøge, hvordan aspekter af dyrkningspraksis, såsom gødningstype og -historie, 

kalkning, jordbearbejdning og timing af markoperationer påvirker den potentielle mobilitet af kolloidbundet og 

opløst P. Disse resultater vil gøre det muligt, at tilpasse dyrkningspraksis således, at den potentielle mobilitet 

af opløst og kolloidbundet fosfor i pløjelaget reduceres. 

Projektet sigter også mod at kunne udvikle en model, der kan beskrive udviklingen af fosfortallet på 

markskala, som funktion af nettotilførslen af fosfor. Dette vil styrke rådgivningen omkring fosforgødskning i 

Danmark. Desuden vil der blive udviklet pedotransfer-funktioner til bestemmelse af fosforbindingskapacitet 

og -mætningsgrad for danske jorde. Begge værktøjer vil kunne inddrages i risikovurdering af fosfortab i 

Danmark. 

 
Nut-DL: Videreudvikling af et diffusionsbaseret prøvetagningsprincip (DGT) til brug for at vurdere 

plantetilgængeligheden af næringstoffer og fosforudvaskning. 

 
Jordens behandling og fertilitet er helt afgørende for den landbrugsmæssige produktion og de potentielle 

miljømæssige konsekvenser af produktionen. Specielt er vurderingen af næringsstoffernes tilgængelighed 

essentiel i forhold til at sikre, at kvaliteten og kvantiteten af fødevareproduktionen opretholdes, og om muligt 

forbedres, samtidigt med at risikoen for negative effekter på miljøet i form af spredning af potentielle 

forureningsstoffer minimeres. Vores evne til at vurdere plantenæringsstoffers tilgængelighed og potentielle 

udvaskning fra jorden er stadig relativ begrænset. Projektet har som mål at udvikle, optimere og teste et 

diffusionsbaseret prøvetagningsprincip, kendt som Diffusiv Gradient i Tynde Gel (DGT), til brug for at 

vurdere plantegængeligheden af en række næringsstoffer. 

DGT-teknikken er fundet velegnet til at vurdere tilgængeligheden af forureningsstoffer i forurenet jord, men 

DGT-udstyret vil behøve videre udvikling, optimering og testning i forhold til at kunne anvendes til vigtige 

næringsstoffer som kalium. Efter optimering forventes DGT-udstyret at være et økonomisk effektivt værktøj til 

brug for simultan vurdering af mikro- og makronæringsstoffer i landbrugsjord. Endvidere vil projektet baseret 

på DGT-teknikken udvikle en ny metodik som forventes at øge vores mekanistiske forståelse og evne til at 

forudsige fosfors (P) udvaskning fra jord. 
 

Eventuelle links: 

http://www.agri.life.ku.dk/faggr/plantandsoil/Research/PNSF/Soilorganic/Nut-DL.aspx 

http://www.agri.life.ku.dk/faggr/plantandsoil/Research/PNSF/Soilorganic/AMORPH.aspx 

http://www.agri.life.ku.dk/faggr/plantandsoil/Research/PNSF/Soilorganic/Fyrtaern.aspx 
 
 

Beskrivelse af teknologier: 

Projektet har som mål at udvikle, optimere og teste et diffusionsbaseret prøvetagningsprincip, kendt som 

Diffusiv Gradient i Tynde Gel (DGT), til brug for at vurdere plantegængeligheden af en række næringsstoffer. 

DGT-teknikken er fundet velegnet til at vurdere tilgængeligheden af forureningsstoffer i forurenet jord, men 

DGT-udstyret vil behøve videre udvikling, optimering og testning i forhold til at kunne anvendes til vigtige 

næringsstoffer som kalium. Efter optimering forventes DGT-udstyret at være et økonomisk effektivt værktøj til 

brug for simultan vurdering af mikro- og makronæringsstoffer i landbrugsjord. 
 

Kontaktpersoner: 

Jacob Magid 

Tlf.: +45 3533 3491 

jma@life.ku.dk 

Yderligere oplysninger 

Jacob Magid 

Tlf.: +45 3533 3491 

jma@life.ku.dk 

http://www.agri.life.ku.dk/faggr/plantandsoil/Research/PNSF/Soilorganic/Nut-DL.aspx
http://www.agri.life.ku.dk/faggr/plantandsoil/Research/PNSF/Soilorganic/Nut-DL.aspx
http://www.agri.life.ku.dk/faggr/plantandsoil/Research/PNSF/Soilorganic/Fyrtaern.aspx
http://www.agri.life.ku.dk/faggr/plantandsoil/Research/PNSF/Soilorganic/Fyrtaern.aspx
mailto:jma@life.ku.dk
mailto:jma@life.ku.dk
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Fonden Dansk Standard 
 
 

Generel information 

Adresse: Kollegievej 6, 2920 Charlottenlund 

Telefonnummer: +45 3996 6101 

E-mail: dansk.standard@ds.dk 

Hjemmeside: www.ds.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Verifikation af miljøeffektive landbrugsteknologier. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Dansk Standard driver (for Miljøstyrelsen) sekretariat for verifikation af miljøeffektive landbrugsteknologier – 

VERA (Verification of Environmental Technologies for Agricultural Production), der er et samarbejdsprojekt 

mellem myndigheder og teknikere i Danmark, Tyskland og Holland. 

Eventuelle links: www.veracert.eu 

http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Miljoeindsats_paa_tvaers/Miljoeeffektiv_teknologi 

Beskrivelse af teknologier: 

Dansk Standard koordinerede og styrede i 2008-2009 et projekt for Miljøstyrelsen om udvikling af kriterier for 

vurdering af miljøeffektive landbrugsaktiviteter. Projektet skabte grundlag for en verifikations- 

/certificeringsordning for miljøeffektive landbrugsteknologier. 
 

Kontaktpersoner: 

Preben Aagaard Nielsen 

Tlf.: +45 3996 6138 

pan@ds.dk 

Yderligere oplysninger 

Preben Aagaard Nielsen 

Tlf.: +45 3996 6138 

pan@ds.dk 
 
 

Forskergruppe Vandressourcer, HOBE – Center for Hydrologi, Institut for Geografi og Geologi, 

K.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Øster Voldgade 10, 1350 København K. 

Telefonnummer: 

E-mail: geo@geo.ku.dk 
Hjemmeside: www.geo.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Kulstof- og kvælstofdynamik, opgørelser over puljer og studier af omsætning. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Eksperimenter, feltundersøgelser og modelarbejde. 

Eventuelle links: 

www.geo.ku.dk 

mailto:dansk.standard@ds.dk
http://www.ds.dk/
http://www.veracert.eu/
http://www.veracert.eu/
mailto:pan@ds.dk
mailto:pan@ds.dk
mailto:pan@ds.dk
mailto:pan@ds.dk
mailto:geo@geo.ku.dk
http://www.geo.dk/
http://www.geo.ku.dk/
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Beskrivelse af teknologier: 

Koblingen mellem ændringer i arealanvendelsen, klima og stofkredsløbet i jorden med særlig henblik på 

kulstof- og kvælstofdynamik (Danmark og Troperne). 
 

Kontaktpersoner: 

Professor Bo Elberling 

Tlf.: +45 3532 2520 

be@geo.ku.dk 

Yderligere oplysninger 

Professor Bo Elberling 

Tlf.: +45 3532 2520 

be@geo.ku.dk 
 
 

Geokemisk og Hydrologisk afdelinger, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og 

Grønland (GEUS) 
 
 

Generel information 

Adresse: Østervoldgade 10, 1350 København K 

Telefonnummer: +45 3814 2000 

E-mail: geus@geus.dk 

Hjemmeside: www.geus.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

NOVANA grundvandsovervågning. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Grundvandsovervågningen beskriver bl.a. udvaskning af næringsstoffer og pesticider fra landbrugsjorder. 

Eventuelle links: 

www.geus.dk 

www.grundvandsovervaagning.dk 
 

 
Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Lærke Thorling 

Tlf.: +45 3814 2082 / 2055 5260 

lts@geus.dk 

 
Birgitte Hansen 

Tlf.: +45 3814 2090 / 2055 5245 

bgh@geus.dk 

Yderligere oplysninger 

Lærke Thorling 

Tlf.: +45 3814 2082 / 2055 5260 

lts@geus.dk 

 
Birgitte Hansen 

Tlf.: +45 3814 2090 / 2055 5245 

bgh@geus.dk 

mailto:be@geo.ku.dk
mailto:be@geo.ku.dk
mailto:be@geo.ku.dk
mailto:be@geo.ku.dk
mailto:geus@geus.dk
http://www.geus.dk/
http://www.geus.dk/
http://www.geus.dk/
mailto:lts@geus.dk
mailto:lts@geus.dk
mailto:bgh@geus.dk
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Geologisk Institut, Det Naturvidenskabelige Fakultet, Aarh.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Høegh Guldbergs Gade 2, 8000 Århus C 
Telefonnummer: +45 8942 9400 

E-mail: geologi@au.dk 

Hjemmeside: www.geo.au.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 
 

 

Konkrete aktiviteter: 

En del af den generelle fysiske planlægning, hvis grundlag allerede etableres gennem bl.a. anvendelsen af de 

ovennævnte geofysiske metoder, består i zonering af landbrugsjorden med henblik på formulering af krav og 

restriktioner på arealanvendelsen i forhold til andre interesser, specielt drikkevandsinteresser. 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

Vi overvejer at indgå forskningssamarbejde med jordbrugsforskningsinstitutioner om udvikling af forbedrede 

metoder indenfor det dataintensive landbrug, dvs. at udvikle geofysiske målesystemer, som kan forbedre 

informationen om vækstzonen. 
 

Kontaktpersoner: 

Niels Bøie Christensen 

nbc@geo.au.dk 

Yderligere oplysninger 

Niels Bøie Christensen 

nbc@geo.au.dk 
 
 

Innovationsnetværket for Biomasse, Agro Business Park 
 
 

Generel information 

Adresse: Niels Pedersens Allé 2, 8830 Tjele 

Telefonnummer: +45 8999 2500 

E-mail: info@agropark.dk 

Hjemmeside: www.inbiom.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Innovationsnetværket genererer ikke egen forskning, men har fagligt personale indenfor miljøeffektiv 

teknologi til landbrugssektoren, og har stor styrke i at have meget tæt samarbejde omkring projektudvikling og 

netværksaktiviteter med Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet – Aarhus Universitet (og har samme fysiske 

beliggenhed). 

 
Innovationsnetværket har fokus på to hovedområder. 

1. Bioenergi fra biomasse (restbiomasser fra landbruget + energiafgrøder). Vi arbejder med teknologier 

indenfor: 

a. Bioforgasning (3-5 projekter) 

b. Forbrænding (1-3 projekter) c. 

Ethanol (projekter på vej) 

d. Biodiesel (1 projekt) 

mailto:geologi@au.dk
http://www.geo.au.dk/
mailto:nbc@geo.au.dk
mailto:nbc@geo.au.dk
mailto:nbc@geo.au.dk
mailto:nbc@geo.au.dk
mailto:info@agropark.dk
http://www.inbiom.dk/
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2. Miljøteknologi til landbrugssektoren, hvor der er fokus på teknologi som mindsker landbrugets gener i 

forbindelse med husdyrproduktionen 

Miljøteknologiske løsninger er primært indenfor: 

a. Biogas 

b. Gylleseparering 

c. Afbrænding af gyllefibre 

d. Anvendelse af aske efter afbrænding 

e. Højteknologiske løsninger til udskillelse af næringsstoffer fra væskedel 

f. Reducere emissioner af ammoniak og lugt fra staldanlæg og gylleudbringning 

 
Gennem projektarbejder og netværksaktiviteter arbejdes der på at skabe innovation inden for disse felter 

 

Konkrete aktiviteter: 

Innovationsnetværket arrangerer relevante netværksaktiviteter inden for miljøteknologi til landbrugssektoren. 

De fleste relevante danske virksomheder inden for miljøteknologi er med i netværket, og der afholdes (og har 

været afholdt) en række arrangementer med miljøeffektive teknologisk fokus. 

 
Dertil kommer en række igangværende udviklingsprojekter med Innovationsnetværket som projektleder eller 

partner. I alle projekter er der samarbejde mellem virksomheder og vidensinstitutioner. 

 
Følgende projektaktiviteter kan nævnes inden for landbrug: 

• Baltic COMPASS - innovative løsninger til bæredygtig fødevareproduktion i Østersøområdet. Agro Business 

Parks rolle i projektet er som leder af arbejdspakke 4 at arbejde med networking og innovation vedrørende 

miljøteknologier med henblik på at stimulere udvikling og udbredelsen af miljøteknologier, der både gavner 

miljøet og fødevareproduktionen. Læs mere om projektet her 

Eventuelle links: 

www.inbiom.dk under Arrangementer 
 

Beskrivelse af teknologier: 

På www.inbiom.dk findes en lang liste over igangværende og afsluttede projekter som 

ABP/Innovationsnetværket for Biomasse har bidraget til, fx: 

• Best Practice Manure Handling. ABP har for Baltic Sea 2020 gennemført Best Practice Manure Handling, 

Phase 2, der mundede ud i rapporten ”Best Available Technologies for Manure Treatment – for intensive 

rearing of pigs in Baltic Sea EU Member States” – se Baltic Sea 2020’s hjemmeside. CBMI har i en fase 3 

desuden assisteret Baltic Sea 2020 med gennemførelse af en høring af rapporten. Læs en kort 

projektbeskrivelse her. 

• Bioenergi fra landbrugsafgrøder Formålet med projektet er at finde egnede afgrøder og udvikle 

dyrkningsstrategier med henblik på fremstilling af biogas. Herudover vil afgrødernes potentiale for fremstilling 

af bioethanol og biodiesel blive vurderet. Læs mere her 

• Biomassedatabase er en database med en række fysisk kemiske parametre for biomasser og afgrøder samt de 

relevante oplysninger om praktiske biogaspotentialer, teoretiske gaspotentialer, forbehandlingsmetodernes 

indflydelse på gaspotentialet osv. Læs mere her 

• Containerkompostering. Projektet har udført forsøg med containerkompostering af fiberfraktion fra rågylle i 

samarbejde mellem Apsa Miljø og KomTek Miljø A/S. Projektet har været en del af et større 

landdistriktsprojekt i Viborg Amt (Dynamoprojektet). Se projektrapporten under Viden 

• Biogasgårdanlæg. Projektet har at indsamlet driftsdokumentation fra eksisterende biogas- og 

separeringsanlæg således det meget omfattende materiale kan systematiseres og gøres anvendeligt for 

forskning og udvikling på området. 

• Projekt om kompostering af gyllefibre, hvor der er udviklet en container-teknologi med opsamling af 

ammoniakemission. 

• Sektoranalyse: ”Sektoranalyse for husdyrgødning og biomasseteknologi”. Analysen skitserer gennem en 

markedsanalyse de store kommercielle muligheder der ligger inden for området. Udarbejdet for CBMI af 

Handelshøjskolen i Århus. 

• Rapport: ”Fosfor som ressource – en status for forekomst, forbrug og genbrug af fosfor”. Udført i samarbejde 

med DHI 

• Rapport: ”Økonomi i fire biogasgårdanlæg 2002 – 2004” Udført i samarbejde med Dansk 

Landbrugsrådgivning. 

http://www.inbiom.dk/
http://www.inbiom.dk/
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• Rapport: ”Start af biogasfællesanlæg – Forprojekt, information og myndighedsbehandling”. Udført i 

samarbejde med Dansk Landbrugsrådgivning. 

 
Venligst kontakt ABP for yderligere referencer/information. 

 

Kontaktpersoner: 

Knud Tybirk 

Tlf.: +45 8999 2520 

kt@agropark.dk 

 
Henning Lyngsø Foged 

hlf@agropark.dk 

Yderligere oplysninger 

Knud Tybirk 

Tlf.: +45 8999 2520 

kt@agropark.dk 

 
Henning Lyngsø Foged 

hlf@agropark.dk 
 
 

Institut for Bioscience, Det Nationale Center for Miljø og Energi (DMU), Aarh.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Bygning 1540, Aarhus Universitet, 8000 Århus C 

Telefonnummer: +45 8942 2729 

E-mail: biologi@biology.au.dk 

Hjemmeside: http://www.biology.au.dk/index.jsp 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Mikrobiologisk rensning af ventilationsluft fra stalde. 

Omsætning af gylle i jord. 

Gasemission fra gyllebeholdere. 

Konkrete aktiviteter: 

Med afsæt i Vandmiljøplan 3 arbejdes der i tæt samarbejde med landbrugssektoren og privat industri med at 

udvikle miljøeffektive teknologier til at mindske gener og miljøskader ved husdyrproduktion. Det drejer sig 

om biologiske rislefiltre til rensning af ventilationsluft for ammoniak og lugtstoffer, nedfældning af gylle for at 

forhindre uønskede emissioner, samt mikrobiologisk kontrol af gasemission fra gyllebeholdere gennem flydelag. 

Eventuelle links: 

http://www.lr.dk/applikationer/kate/viskategori.asp?ID=ka004000105000100 

http://www.skov.com/DA/Components/luftrensning/Pages/Default.aspx 

Beskrivelse af teknologier: 

Skov A/S sælger kontinuert forbedrede anlæg til biologisk rensning af ventilationsluft, hvor instituttet har 

beskrevet processerne. 
 

Kontaktpersoner: 

Lars Peter Nielsen Tlf.: +45 

8942 3250 

lars.peter.nielsen@biology.au 

 
Niels Peter Revsbech 

mailto:kt@agropark.dk
mailto:kt@agropark.dk
mailto:hlf@agropark.dk
mailto:hlf@agropark.dk
mailto:kt@agropark.dk
mailto:kt@agropark.dk
mailto:hlf@agropark.dk
mailto:hlf@agropark.dk
mailto:biologi@biology.au.dk
file:///C:/Users/O/Documents/1-UNDERBIBLIOTEKER/06_output/udfyldte%20skemaer%20fra%20vidensinstitutionerne/au-biologi/miljÃ¸effektiv-biol-inst089.doc%23%2591,4228,4262,0,,http:/www.biology.au.dk/index.jsp
http://www.lr.dk/applikationer/kate/viskategori.asp?ID=ka004000105000100
http://www.lr.dk/applikationer/kate/viskategori.asp?ID=ka004000105000100
mailto:lars.peter.nielsen@biology.au
mailto:lars.peter.nielsen@biology.au
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Tlf.: +45 8942 3244 

revsbech@biology.au.dk 
 

Yderligere oplysninger 

Lars Peter Nielsen 

 Tlf.: +45 8942 3250 

lars.peter.nielsen@biology.au 

 
Niels Peter Revsbech 

Tlf.: +45 8942 3244 

revsbech@biology.au.dk 
 
 

Institut for Biosystemteknologi, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarh.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Blichers Allé 20, 8830 Tjele 

Telefonnummer: +45 8999 1900 

E-mail: jbt.djf@agrsci.dk 

Hjemmeside: www,biosystems.au.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Visionen med den jordbrugstekniske forskning er at gøre jordbruget mere uafhængig af manuel arbejdskraft 

samtidig med, at produktion, næringsstofudnyttelse sikkerhed og velfærd forbedres til gavn for befolkningen 

og det omgivende miljø. 

Konkrete aktiviteter: 

Ved institut for Biosystemteknologi arbejdes der med systemteknologi, IKT, intelligent redskabsteknik, 

sensorteknologi, økoteknologi, staldklima, emissioner, gødningsteknik, konvertering og udnyttelse af bioenergi 

samt biogas. Grundlæggende forskning i miljø- og klimateknik har fokus på emission af lugt, ammoniak og 

drivhusgasser fra husdyrproduktionssystemer, samt udvikling af bæredygtige teknologier til håndtering af 

husdyrgødning. 

Eventuelle links: 

www.biosystems.au.dk 
 

Beskrivelse af teknologier: 

• Produktion af biogas 

• Nedfældning af gylle 

• Ozonering af gylle 

• Udvikling af gulve til kildeseparering 

• Udvikling af optimalt staldklima og ventilation 

• Optimering af metoder til måling af lugt fra svineproduktion 

• Reduktion af emissioner i og fra svinestalde 
 

Kontaktpersoner: 

Morten Dam Rasmussen 

Tlf.: +45 8999 1509 

Mortend.rasmussen@agrsci.dk 

Yderligere oplysninger 

Morten Dam Rasmussen 

Tlf.: +45 8999 1509 
Mortend.rasmussen@agrsci.dk 

mailto:revsbech@biology.au.dk
mailto:revsbech@biology.au.dk
mailto:lars.peter.nielsen@biology.au
mailto:lars.peter.nielsen@biology.au
mailto:revsbech@biology.au.dk
mailto:revsbech@biology.au.dk
mailto:jbt.djf@agrsci.dk
http://www.biosystems.au.dk/
mailto:Mortend.rasmussen@agrsci.dk
mailto:Mortend.rasmussen@agrsci.dk
mailto:Mortend.rasmussen@agrsci.dk
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Institut for Genetik og Bioteknologi (GBI), Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarh.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Blichers Allé 20, P.O.Box 50, 8830 Tjele 

Telefonnummer: +45 8999 1900 

E-mail: gbi.djf@agrsci.dk 

Hjemmeside: www.agrsci.dk/gbi 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

1) Indgående kendskab til plantefysiologi og agronomi. 

 
2) Modellering af fosfortal (Pt). 

 
3) Sammenligning af forskellige dyrkningssystemer. 

Konkrete aktiviteter: 

1) Anvendelse af endofytter som biokontrol i græs, hvede og sorghum. 

 
2) Modellering af udvikling i Pt, som funktion af tilført/fraført P, afgrøde, jordtype, temperatur m.m. for 

derigennem at finde mulige årsager til, at jordens plantetilgængelig P-indhold falder, selv om nettotilførslen er 

positiv. Arbejdet er udført i forbindelse med projektet AMORPH (projektleder Gitte Rubæk). 

 
3) Analyse af forskellige dyrkningssystemers effekt på udvaskning af kvælstof og forekomst af rodudkrudt 

(kvik). Arbejdet er udført under projektet CROPYS og i samarbejde med Margrethe Askegaard, Ilse A. 

Rasmussen og Jørgen E. Olesen. 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

2) Artikel forventes publiceret i 2011. 

 
3) To artikler forventes publiceret i 2011. 

 

Kontaktpersoner: 

1) Birte Boelt 

Tlf.: +45 8999 1900 

Birte.Boelt@agrsci.dk 

 
2+3) Kristian Kristensen  

Tlf.: +45 8999 1209 

kristian.kristensen@agrsci.dk 

Yderligere oplysninger 

1) Birte Boelt 

Tlf.: +45 8999 1900 

Birte.Boelt@agrsci.dk 

 
2+3) Kristian Kristensen  

Tlf.: +45 8999 1209 

kristian.kristensen@agrsci.dk 

mailto:gbi.djf@agrsci.dk
http://www.agrsci.dk/gbi
mailto:Birte.Boelt@agrsci.dk
mailto:kristian.kristensen@agrsci.dk
mailto:kristian.kristensen@agrsci.dk
mailto:Birte.Boelt@agrsci.dk
mailto:kristian.kristensen@agrsci.dk
mailto:kristian.kristensen@agrsci.dk
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Institut for Grundvidenskab og Miljø, Det Biovidenskabelige Fakultet, K.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C 
Telefonnummer: +45 3533 2366 

E-mail: igm@life.ku.dk 

Hjemmeside: www.igm.life.ku.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

1) Forskning i jord-plante-atmosfæresystemet med særlig henblik på udnyttelse og beskyttelse af jord- og 

vandressourcen i relation til planteproduktion. 

 
2) Miljøpåvirkning fra landbrugsdrift på jord- og vandkvalitet, kemiske stoffers mobilitet og nedbrydning i 

relation til dyrkningsformer. 

Dyrkningsformens betydning for natur og vandmiljø i det dyrkede landskab. 

Biologiske aktive stoffer som regulerende stoffer i planteproduktionen. 

Konkrete aktiviteter: 

1) Projekt vedr. modellering af udvaskning af pesticider til dræn og grundvand (Finansiering: Miljøstyrelsen). 

Projekt vedr. modellering af vandbesparende vandingsmetoder (Finansiering: EU). 

2) Jordbundens filteregenskaber i alle jordtyper og fugtighedsforhold med henblik på at forstå og modellere 

mobilitet og nedbrydning af forurenende og miljøfremmede stoffer fra produktionen i relation til kvalitet af 

grundvand, overfladevand og naturpåvirkning, og deraf kunne anvise løsninger i form af ændret driftsform og 

vegetation for den ønskede beskyttelse. Herunder, anvendelse af bioaktive naturstoffer til skadedyrs- og 

ukrudtsregulering. 

 
Forskning i mobilitet og nedbrydning af forureningsstoffer (f.eks. Fosfat, pesticider, glyphosat, nitrat, 

organiske miljøfremmede stoffer). 

Eventuelle links: 

1) http://www.safir4eu.org/SAFIR.asp 

1) http://code.google.com/p/daisy-model/ 
2) http://www.igm.life.ku.dk/Research/igv_soilEnvChem.aspx 

 

 

Beskrivelse af teknologier: 

1) Jord-plante-atmosfære model (Daisy) til beregning af: 

• Markvandbalancen og dens elementer, herunder drænafstrømning og nedsivningen til det øvre grundvand. 

• Markkvælstofbalancen og dens elementer, herunder udvaskning af kvælstof til dræn og til det øvre grundvand. 

• Pesticiders skæbne. 

• Udbytter 

• Jordkvalitet, herunder organisk stof i jord 

 
En version af modellen er udviklet til administrative forhold. Modellen 

kan anvendes på markskala og opskaleres til regional skala. 

2) Jordbundsmineraler og humusstoffers egenskaber for accelereret nedbrydning og sorption af bl.a. fosfat, 

pesticider, glyphosat, nitrat, og organiske miljøfremmede stoffer. 

Nitrat reduktion og fosfat-tilbageholdelse i vådområder til beskyttelse af vandløb i landbrugsområder med 

afstrømning og dræn fra landbrugsjord. 

Anvendelse af bioaktive stoffer til biofumigering af jordboende skadedyr. 

mailto:igm@life.ku.dk
http://www.igm.life.ku.dk/
http://www.safir4eu.org/SAFIR.asp
http://code.google.com/p/daisy-model/
http://www.igm.life.ku.dk/Research/igv_soilEnvChem.aspx
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Kontaktpersoner: 

1) Søren Hansen 

Tlf.: +45 3533 3386 

sha@life.ku.dk 

 
2) Bjarne W. Strobel 

Tlf.: +45 3533 2411 

bjwe@life.ku.dk 

 
2) Hans Christian B. Hansen 

Tlf.: +45 3533 2418 

haha@life.ku.dk 

 
2) Anne Louise Gimsing 

Tlf.: +45 3533 2413 

angi@life.ku.dk 

Yderligere oplysninger 

1) Søren Hansen 

Tlf.: +45 3533 3386 

sha@life.ku.dk 

 
2) Bjarne W. Strobel 

Tlf.: +45 3533 2411 

bjwe@life.ku.dk 

 
2) Hans Christian B. Hansen 

Tlf.: +45 3533 2418 

haha@life.ku.dk 

 
2) Anne Louise Gimsing 

Tlf.: +45 3533 2413 

angi@life.ku.dk 
 
 

Institut for Havebrugsproduktion, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarh.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Kirstinebjergvej 10, 5792 Årslev 

Telefonnummer: +45 8999 3400 eller +45 8999 3300 

E-mail: AHP.DJF@agrsci.dk 

Hjemmeside: http://www.agrsci.dk/ny_navigation/forskning/institutter/institut_for_havebrugsproduktio 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Havebrugsproduktion er vores opgave. Det vil sige, at vores generelle styrker er produktion af potteplanter i 

væksthus, frugt- og bærafgrøder samt grønsager. 

 
Under andre temaer har vi nævnt mere specifikt, hvilke emner vi forsker i. 

Konkrete aktiviteter: 

Alle aktiviteter, vi laver, kan overføres til dette punkt med den tilføjelse, at der er tale om havebrug. 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

mailto:sha@life.ku.dk
mailto:sha@life.ku.dk
mailto:bjwe@life.ku.dk
mailto:bjwe@life.ku.dk
mailto:haha@life.ku.dk
mailto:haha@life.ku.dk
mailto:angi@life.ku.dk
mailto:angi@life.ku.dk
mailto:sha@life.ku.dk
mailto:sha@life.ku.dk
mailto:bjwe@life.ku.dk
mailto:bjwe@life.ku.dk
mailto:haha@life.ku.dk
mailto:haha@life.ku.dk
mailto:angi@life.ku.dk
mailto:angi@life.ku.dk
mailto:AHP.DJF@agrsci.dk
http://www.agrsci.dk/ny_navigation/forskning/institutter/institut_for_havebrugsproduktion
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Kontaktpersoner: 

Ole Callesen 

Tlf.: +45 8999 3265 

Ole.Callesen@agrsci.dk 

 
Michelle Williams 

Tlf.: +45 8999 3221 

Michelle.Williams@agrsci.dk 

Yderligere oplysninger 

Ole Callesen 

Tlf.: +45 8999 3265 

Ole.Callesen@agrsci.dk 

 
Michelle Williams 

Tlf.: +45 8999 3221 

Michelle.Williams@agrsci.dk 
 
 

Institut for Husdyrbiologi og -sundhed, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarh.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Blichers Allé 20, P.O.Box 50, 8830 Tjele 

Telefonnummer: +45 8999 1900 
E-mail: sve.djf@agrsci.dk 

Hjemmeside: www.agrsci.dk/sve 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

1) Forbedret udnyttelse af protein og reduceret kvælstofudskillelse hos husdyr. SVE har langvarig ekspertise 

indenfor området og ressourceoptimering er en nøglekompetence i instituttet. 

Se også ressourceoptimering. 

 
2) Forbedret udnyttelse af fosfor og andre livsnødvendige mineraler med henblik på reduceret udskillelse hos 

husdyr. SVE har langvarig ekspertise indenfor området og ressourceoptimering er en nøglekompetence i 

instituttet. Se også ”Ressourceoptimering”. 

 
3) Expertise on effect of feeding strategies on odour production in pig production units. 

 
4) Fodringens indflydelse på emissionen af ammoniak i svinestalde og dannelse af methan under lagring af 

svinegylle. Se ”Luftforurening”. 

 
5) Ernæring, fodring og ernæringsfysiologi 

Konkrete aktiviteter: 

1) Flere projekter i instituttet har fokus på ernærings- og fodringsmæssige tiltag, der kan forbedre husdyrenes 

kvælstofudnyttelse og reducere kvælstofindholdet i husdyrgødningen og emissionen af ammoniak. 

Kvælstofudnyttelsen ligger aktuelt på ca. 35-40 % hos svin og ca. 25 % hos malkekøer. Der er 

forskningsmæssig fokus på at erstatte råprotein med industrielt fremstillede aminosyrer, som allerede har vist 

sig lovende og bruges i svine- og fjerkræfoder. Der er nu fokus på recirkulering af kvælstof hos malkekøer og 

substituering af protein med nye essentielle aminosyrer hos svin. 

Indsatsen støttes bl.a. af VMP III forskningsmidler, et nyligt bevilget EU-projekt og private firmaer. 

 
2) Flere projekter i SVE har fokus på ernærings- og fodringsmæssige tiltag, der kan forbedre husdyrenes 

fosforudnyttelse og reducere udskillelsen mest mulig. Målet er at øge udnyttelsen af det naturligt 

forekommende fosfor i plantefoderstoffer og dermed begrænse behovet for tilskud af foderfosfat mest muligt. 

Dette kan bl.a. ske gennem brug af enzymet fytase, men det forudsætter viden om fytases effektivitet under 

mailto:Ole.Callesen@agrsci.dk
mailto:Michelle.Williams@agrsci.dk
mailto:Ole.Callesen@agrsci.dk
mailto:Michelle.Williams@agrsci.dk
mailto:sve.djf@agrsci.dk
http://www.agrsci.dk/sve
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forskellige fodringsforhold. Dette er centralt, da fosfor er livsnødvendigt næringsstof, og fosforunderskud kan 

resultere i nedsat sundhed og velfærd hos husdyr. Potentialet for at øge udnyttelsen af fosfor er lovende. Der 

gennemføres ligeledes forskningsprojekter til fastlæggelse af husdyrenes fysiologiske behov for fosfor og andre 

mineraler. Indsatsen støttes af bl.a. VMP III forskningsmidler, private firmaer, forskningsråd. 

 
3) VMPIII project: Strategies for odour reduction from pig production units and slurry applications (STOP) 

 
4) Der er 2 projekter under gennemførelse, hvor fodringens indflydelse på pH i urin og forskellige fysiologiske 

egenskaber studeres. Projekterne gennemføres i samarbejde med andre institutter ved DJF med henblik på at 

fastlægge effekten af fodringen på emissionen af bl.a. ammoniak og metan under lagringen af gyllen. 

 
5) Forskning i malkekøers produktion af drivhusgassen metan i vommen gennem kortlægning af den mikrobielle 

omsætning og fodringens betydning for den kvantitative produktion af metan. Studier af samspillet mellem 

fodring (bl.a. valg af foderstoffer) og mikrofloraens sammensætning for dannelsen af metan. 
 

Eventuelle links: 
 

 

2) http://fosfor.info/ 

Beskrivelse af teknologier: 

1) Ernæringsmæssige tiltag til optimering af kvælstofudnyttelse og begrænsning af kvælstofudskillelsen som 

tilbydes. 

 
2) Brug af enzymet fytase. Optimering af fodring og fodringsstrategier (våd- vs. tørfodring). 

 
3) Effect of diet on odour emission 

Measurements of odorous compounds 

Development of method for measurements of volatile sulphuric compounds. 

 
4) Ændring af foderets surhedsgrad gennem forskellige fodringsmæssige tiltag. 

 
5) Der er muligheder for at begrænse dannelsen af drivhusgasser (metan) hos malkekøer. Der arbejdes på at 

kvantificere og kortlægge det fodringsmæssige potentiale, som kan danne grundlaget for ændret fodring. 
 

Kontaktpersoner: 

1) Jan V. Nørgaard 

Tlf.: +45 8999 1562 

Jan.Nørgaard@agrsci.dk 

 
1) Niels Bastian Kristensen 

Tlf.: +45 8999 1109 

NielsB.Kristensen@agrsci.dk 

 
1) Martin R. Weisberg 

Tlf.: +45 8999 1181 

Martin.Weisberg@agrsci.dk 

 
2) Hanne Damgaard Poulsen 

Tlf.: +45 8999 1386 

hdp@agrsci.dk 

 
2) Jakob Sehested 

Tlf.: +45 8999 1384 

Jakob.Sehested@agrsci.dk 

 
3) Bent Borg Jensen 

Tlf.: +45 8999 1135 

BentBorg. Jensen@agrsci.dk 

http://fosfor.info/
mailto:rgaard@agrsci.dk
mailto:rgaard@agrsci.dk
mailto:rgaard@agrsci.dk
mailto:NielsB.Kristensen@agrsci.dk
mailto:Martin.Weisberg@agrsci.dk
mailto:hdp@agrsci.dk
mailto:hdp@agrsci.dk
mailto:Jakob.Sehested@agrsci.dk
mailto:Jensen@agrsci.dk


Vidensinstitutioner og miljøeffektive teknologier, Katalog, Landbrug 

Side 154 

 

 

 

4) Jan V. Nørgaard 

Tlf.: +45 8999 1562 

Jan.Nørgaard@agrsci.dk 

 
4) Hanne Damgaard Poulsen 

Tlf.: +45 8999 1386 

hdp@agrsci.dk 

 
5) Peter Lund 

Tlf.: +45 8999 1131 

Peter.Lund@agrsci.dk 

 
5) Martin R. Weisberg 

Tlf.: +45 8999 1181 

Martin.Weisberg@agrsci.dk 
 

Yderligere oplysninger 

1) Jan V. Nørgaard 

Tlf.: +45 8999 1562 

Jan.Nørgaard@agrsci.dk 

 
1) Niels Bastian Kristensen 

Tlf.: +45 8999 1109 

NielsB.Kristensen@agrsci.dk 

 
1) Martin R. Weisberg 

Tlf.: +45 8999 1181 

Martin.Weisberg@agrsci.dk 

 
2) Hanne Damgaard Poulsen 

Tlf.: +45 8999 1386 

hdp@agrsci.dk 

 
2) Jakob Sehested 

Tlf.: +45 8999 1384 

Jakob.Sehested@agrsci.dk 

 
3) Bent Borg Jensen 

Tlf.: +45 8999 1135 

BentBorg. Jensen@agrsci.dk 

 
4) Jan V. Nørgaard 

Tlf.: +45 8999 1562 

Jan.Nørgaard@agrsci.dk 

 
4) Hanne Damgaard Poulsen 

Tlf.: +45 8999 1386 

hdp@agrsci.dk 

 
5) Peter Lund 

Tlf.: +45 8999 1131 

Peter.Lund@agrsci.dk 

 
5) Martin R. Weisberg 

Tlf.: +45 8999 1181 

Martin.Weisberg@agrsci.dk 

mailto:rgaard@agrsci.dk
mailto:rgaard@agrsci.dk
mailto:rgaard@agrsci.dk
mailto:hdp@agrsci.dk
mailto:hdp@agrsci.dk
mailto:Peter.Lund@agrsci.dk
mailto:Martin.Weisberg@agrsci.dk
mailto:rgaard@agrsci.dk
mailto:rgaard@agrsci.dk
mailto:rgaard@agrsci.dk
mailto:NielsB.Kristensen@agrsci.dk
mailto:Martin.Weisberg@agrsci.dk
mailto:hdp@agrsci.dk
mailto:hdp@agrsci.dk
mailto:Jakob.Sehested@agrsci.dk
mailto:Jensen@agrsci.dk
mailto:rgaard@agrsci.dk
mailto:rgaard@agrsci.dk
mailto:rgaard@agrsci.dk
mailto:hdp@agrsci.dk
mailto:hdp@agrsci.dk
mailto:Peter.Lund@agrsci.dk
mailto:Martin.Weisberg@agrsci.dk
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3) Vi arbejder globalt med vandbesparende vandingsteknikker delvis gennem deltagelse i EU- og Danida- 

 

 

Institut for Jordbrug og Økologi, Det Biovidenskabelige Fakultet, K.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Thorvaldsensvej 40, Opgang 2, 3.sal, 1958 C 
Telefonnummer: +45 3533 2660 

E-mail: agreco@life.ku.dk 

Hjemmeside: http://www.agreco.life.ku.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

1) Ukrudtbiologi og -bekæmpelse, biodiversitet, frøbiologi. 

 
2) Pesticider 

 
3) Optimering af udnyttelsen af jordressourcer. 

 
4) Microbial interactions and bioactive compounds in Arctic agriculture. 

 
5) 

1. Biologisk og integreret bekæmpelse af skadedyr. 

2. Bier og bestøvning af kulturplanter 

3. Forbedring af biodiversitet i agerlandet 

Konkrete aktiviteter: 

1) 

Udvikling af skadetærskler for ukrudtsbekæmpelse. 

Dækmateriale til ukrudtsbekæmpelse. 

Flammebehandling. 

Floraændringer på markarealer. 

Ukrudtsarterens biologi. 

 
2) 

Herbiciders selektivitet 

Pesticidblandinger 

GMO og agronomi 

Økotoksikologi 

 
3) Dynamikken i rhizosfære processerne studeres for at øge plantetilgængeligheden af N, P and K, når 

hyppigheden af vandtilførsel varieres. 

 
4) In South Greenland, a small production of potatoes (approx 70 tons per year) is going on. Despite limited 

use of crop rotation and no application of fungicides, no severe potato diseases are found, even though 

pathogenic organisms like Rhizoctonia sp. and Streptomyces sp. have been observed. However, when/if the 

temperature in the Arctic increases, the balance between pathogenic fungi and beneficial biocontrol bacteria 

may change. 

1. Investigation of antifungal properties of soil bacteria from Greenlandic potato fields. 

2. Impact of different fertilization methods on microbial diversity in Greenlandic potato fields with special 

reference to biocontrol bacteria. 

 
5) I faggruppe Zoologi er en række konkrete forskningsprojekter i gang indenfor de ovennævnte områder, 

f.eks. Støttet af GUDP eller programmidler. 

Eventuelle links: 

2) http://www.life.ku.dk/Service/Telefonbog/Personvisning.aspx?personid=5309 

3) Århus University, Foulum; Geografi KU, China Agricultural University, GUCAS China. 

mailto:agreco@life.ku.dk
http://www.agreco.life.ku.dk/
http://www.life.ku.dk/Service/Telefonbog/Personvisning.aspx?personid=5309
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projekter, ViVa (Life, KU) og Sino-Danish University program (SDC). 
 

4) http://www.agreco.life.ku.dk/English/Service/Directory/Personvisning.aspx?personid=12345 
 

4) http://www.en.agri.life.ku.dk/research/MicrobialGenetics/bioactive.aspx 

 
5) http://www.en.agri.life.ku.dk/about/Section/zoology.aspx 

 

 

Beskrivelse af teknologier: 

1) Udvikling af intelligent sprøjtebom, som kun sprøjter hvor dækning af ukrudt overstiger en skadetærskel. 

(udbydes ikke endnu). 

 
2) Dosis respons og reduktion af herbicidforbrug. 

 
3) Øgning af effektiviteten i økologisk produktion, hvor resourcetilførsel er lav. Reducere nedvaskning af 

næringsstoffer. 

 
4) 1. classical microbiological methods for isolation and identification of microorganisms. 

2. pyrosequencing for determination of microbial diversity. 

3. other molecular methods for determination of microbial diversity (PCR, DGGE, T-RFLP etc.) 

4. molecular microbial genetics to generate mutants and unravelling antifungal mechanisms. 

 
5) Vedr. punkt 3) Udlægning af brede pesticid- og gødningsfri randzoner i kornmarker til forbedring af 

biodiversitet. (Er delvist indarbejdet i tilskudsordningen, der administreres af Plantedirektoratet). 
 

Kontaktpersoner: 

1) Faggruppeleder Christian Andreasen 

Tlf.: +45 3533 3453 

can@life.ku.dk 

 
2) Jens C. Streibig 

Tlf.: +45 3533 3457 

jcs@life.ku.dk 

 
3) Fulai Liu 

Tlf.: +45 3533 3414 

fl@life.ku.dk 

 
4) Peter Stougaard 

Tlf.: +45 3533 2609 

psg@life.ku.dk 

 
5) Professor Jørgen Eilenberg 

Tlf.: +45 3533 2692 

jei@life.ku.dk 

 
5) professor Peter Esbjerg 

Tlf.: +45 3533 2686 

pe@life.ku.dk 

Yderligere oplysninger 

1) Faggruppeleder Christian Andreasen 

Tlf.: +45 3533 3453 

can@life.ku.dk 

 
2) Jens C. Streibig 

Tlf.: +45 3533 3457 

jcs@life.ku.dk 

 
3) Fulai Liu 

http://www.agreco.life.ku.dk/English/Service/Directory/Personvisning.aspx?personid=12345
http://www.en.agri.life.ku.dk/research/MicrobialGenetics/bioactive.aspx
http://www.en.agri.life.ku.dk/about/Section/zoology.aspx
mailto:can@life.ku.dk
mailto:can@life.ku.dk
mailto:jcs@life.ku.dk
mailto:jcs@life.ku.dk
mailto:fl@life.ku.dk
mailto:fl@life.ku.dk
mailto:psg@life.ku.dk
mailto:psg@life.ku.dk
mailto:jei@life.ku.dk
mailto:jei@life.ku.dk
mailto:pe@life.ku.dk
mailto:pe@life.ku.dk
mailto:can@life.ku.dk
mailto:can@life.ku.dk
mailto:jcs@life.ku.dk
mailto:jcs@life.ku.dk
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Tlf.: +45 3533 3414 

fl@life.ku.dk 

 
4) Peter Stougaard 

Tlf.: +45 3533 2609 

psg@life.ku.dk 

 
5) Professor Jørgen Eilenberg 

Tlf.: +45 3533 2692 

jei@life.ku.dk 

 
5) professor Peter Esbjerg 

Tlf.: +45 3533 2686 

pe@life.ku.dk 
 
 
Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarh.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Blichers Allé 20, Postbox 50, 8830 Tjele 

Telefonnummer: +45 8999 1900 
E-mail: Jpm.djf@agrisci.dk 

Hjemmeside: www.agrsci.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Afgrøder, produktionssystemer og beslutningsstøtte på bedriftsniveau. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Forskning indenfor: 

• Håndtering og anvendelse af husdyrgødning 

• Driftsledelse 

• Afgrødevækst og -kvalitet 

• Sædskifter og jordbearbejdning 

• Økologisk jordbrug 

• Bioenergiafgrøder 

• Ændret dyrkning af lavbundsarealer 

Eventuelle links: 

http://www.planteinfo.dk 

http://www.farm-n.dk 

http://www.lcafood.dk 

http://www.planteinfo.dk 

Beskrivelse af teknologier: 

• Modelværktøjet Farm-N til vejledning omkring kvælstof-strømme på bedriften, og VVM godkendelse. 

• Database med livscyklusvurderinger (LCA) på fødevarer 

• On-line beslutningsstøttesystem for plantedyrkning og tilknyttede operationer 

• Flerårige bioenergiafgrøder (Miscanthus, pil) 
 

Kontaktpersoner: 

John E. Hermansen 

Tlf.: +45 8999 1236 

John.Hermansen@agrsci.dk 

 
Karen Søegaard 

mailto:fl@life.ku.dk
mailto:fl@life.ku.dk
mailto:psg@life.ku.dk
mailto:psg@life.ku.dk
mailto:jei@life.ku.dk
mailto:jei@life.ku.dk
mailto:pe@life.ku.dk
mailto:pe@life.ku.dk
mailto:Jpm.djf@agrisci.dk
http://www.agrsci.dk/
http://www.planteinfo.dk/
http://www.farm-n.dk/
http://www.lcafood.dk/
http://www.lcafood.dk/
mailto:John.Hermansen@agrsci.dk
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Tlf.: +45 8999 1834 

Karen.Soegaard@agrsci.dk 

 
Uffe Jørgensen 

Tlf.: +45 8999 1762 

Uffe.Jorgensen@agrsci.dk 
 

Yderligere oplysninger 

John E. Hermansen 

Tlf.: +45 8999 1236 

John.Hermansen@agrsci.dk 

 
Karen Søegaard 

Tlf.: +45 8999 1834 

Karen.Soegaard@agrsci.dk 

 
Uffe Jørgensen 

Tlf.: +45 8999 1762 

Uffe.Jorgensen@agrsci.dk 
 
 

Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi, Det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 

Telefonnummer: 

E-mail: 

Hjemmeside: www.sdu.dk/cemit 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Biosystemer og biomasseteknologi: 

Både institutterne på Det Tekniske Fakultet og Det Naturvidenskabelige Fakultet har opbygget stærke 

kompetencer inden for dette forskningsfelt, hvilket skaber en unik tværfaglig synergi. 

 
Området omfatter bl.a. ressource- og miljøoptimering af væksthuse, mekanisk ukrudtsbehandling i landbruget, 

brug af robotter, ressource- og miljøoptimering af stalde og teknologi til håndtering af gylle, bioenergisystemer 

og bioraffinaderier samt den grundlæggende forståelse af stofkredsløb og miljøeffekter i landbrug og 

biologiske systemer. 

Konkrete aktiviteter: 

Faktaark om igangværende aktiviteter herunder: 

 
• Remediation of phosphorus from animal slurry 

• Life Cycle Assessment of eco-efficient manure management technologies 

• Life Cycle Assessment of bio-diesel from animal fat. 

• Re-establishment of realgrass in estuaries and coastal waters. 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Lektor ved Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknolog 

Birgir Norddahl 

Tlf.: +45 6550 3651 

bno@kbm.sdu.dk 

mailto:Karen.Soegaard@agrsci.dk
mailto:Uffe.Jorgensen@agrsci.dk
mailto:John.Hermansen@agrsci.dk
mailto:Karen.Soegaard@agrsci.dk
mailto:Uffe.Jorgensen@agrsci.dk
http://www.sdu.dk/cemit
mailto:bno@kbm.sdu.dk
mailto:bno@kbm.sdu.dk
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Lektor ved Biologi 

Erik Kristensen 

Tlf.: +45 6550 2754 

ebk@biology.sdu.dk 

 
Lektor ved Biologi 

Henning Jensen 

Tlf.: +45 6550 2223 

hsj@biology.sdu.dk 

 
Professor ved institut for kemi-, Bio- og Miljøteknologi 

Henrik Wenzel 

Tlf.: +45 6550 7374 

henrik.wenzel@kbm.sdu.dk 

 
Lektor ved Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknolog 

Knud Villy Christensen 

Tlf.: +45 6550 7478 

kvc@kbm.sdu.dk 

 
Lektor ved Biologi 

Mogens Flindt 

Tlf.: +45 6550 2606 

mrf@biology.sdu.dk 

 
Lektor ved Biologi 

Poul Bjerregaard 

Tlf.: +45 6550 2456 

poul@biology.sdu.dk 

 
Professor ved institut for kemi-, Bio- og Miljøteknologi 

Sven G. Sommer 

Tlf.: +45 6550 7359 

sgs@kbm.sdu.dk 
 

Yderligere oplysninger 

Lektor ved Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknolog 

Birgir Norddahl 

Tlf.: +45 6550 3651 

bno@kbm.sdu.dk 

 
Lektor ved Biologi 

Erik Kristensen 

Tlf.: +45 6550 2754 

ebk@biology.sdu.dk 

 
Lektor ved Biologi 

Henning Jensen 

Tlf.: +45 6550 2223 

hsj@biology.sdu.dk 

 
Professor ved institut for kemi-, Bio- og Miljøteknologi 

Henrik Wenzel 

Tlf.: +45 6550 7374 

henrik.wenzel@kbm.sdu.dk 

 
Lektor ved Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknolog 

mailto:ebk@biology.sdu.dk
mailto:ebk@biology.sdu.dk
mailto:hsj@biology.sdu.dk
mailto:hsj@biology.sdu.dk
mailto:henrik.wenzel@kbm.sdu.dk
mailto:henrik.wenzel@kbm.sdu.dk
mailto:kvc@kbm.sdu.dk
mailto:kvc@kbm.sdu.dk
mailto:mrf@biology.sdu.dk
mailto:mrf@biology.sdu.dk
mailto:poul@biology.sdu.dk
mailto:sgs@kbm.sdu.dk
mailto:sgs@kbm.sdu.dk
mailto:bno@kbm.sdu.dk
mailto:bno@kbm.sdu.dk
mailto:ebk@biology.sdu.dk
mailto:ebk@biology.sdu.dk
mailto:hsj@biology.sdu.dk
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mailto:henrik.wenzel@kbm.sdu.dk
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Knud Villy Christensen 

Tlf.: +45 6550 7478 

kvc@kbm.sdu.dk 

 
Lektor ved Biologi 

Mogens Flindt 

Tlf.: +45 6550 2606 

mrf@biology.sdu.dk 

 
Lektor ved Biologi 

Poul Bjerregaard 

Tlf.: +45 6550 2456 

poul@biology.sdu.dk 

 
Professor ved institut for kemi-, Bio- og Miljøteknologi 

Sven G. Sommer 

Tlf.: +45 6550 7359 

sgs@kbm.sdu.dk 
 
 
Institut for Kemi, Miljø og Bioteknologi, Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, Aalborg 

Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Sohngaardsholmsvej 57, 9000 Aalborg 

Telefonnummer: +45 9940 9940 
E-mail: bio@bio.aau.dk 

Hjemmeside: www.bio.aau.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Udnyttelse af energi og næringsstoffer (N,P) fra gylleaske. 

 
Karakterisering af biofilter materialer til fjernelse af lugt- og næringsstoffer i ventilationsluft fra 

husdyrproduktonsfaciliteter. 

Konkrete aktiviteter: 

Optimering af metoder til fosforekstraktion fra gylleaske. 

 
Optimering af termisk og termokemisk forbehandling af gylle og andet landbrugsaffald med henblik på 

forbedret biogasprodukton. 

 
Vurdering af tungmetalmobilitet i gylleaske 

Udvikling af metoder til karakterisering af biofilter materialer til luftrensning. 

 
Karakterisering af forskellige typer bærematerialer til biofiltre med henblik på parametre der styrer 

energiforbrug og renseeffektivitet. 

Eventuelle links: 
 

 

http://www.fi.dk/tilskud/bevillingsoversigter/2008/det-strategiske-forskningsraads-programkomite-for- 

baeredygtig-energi-og-miljoe-bevillinger-2008-1/oversigt-med-resumeer 

Beskrivelse af teknologier: 

Processer til behandling af gylleaske fra energiudnyttelse. 

 
Processer til optimering af biogaspotentiale fra gylle og andet landbrugsaffald. 

mailto:kvc@kbm.sdu.dk
mailto:kvc@kbm.sdu.dk
mailto:mrf@biology.sdu.dk
mailto:mrf@biology.sdu.dk
mailto:poul@biology.sdu.dk
mailto:sgs@kbm.sdu.dk
mailto:sgs@kbm.sdu.dk
mailto:bio@bio.aau.dk
http://www.bio.aau.dk/
http://www.fi.dk/tilskud/bevillingsoversigter/2008/det-strategiske-forskningsraads-programkomite-for-
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Udvikling af effektive biofiltre til rensning af luft fra husdyrprodukton med henblik på lugt og 

ammoniakfjernelse. 
 

Kontaktpersoner: 

Tjalfe Poulsen 

Tlf.: +45 9940 9938 

tgp@bio.aau.dk 

Yderligere oplysninger 

Tjalfe Poulsen 

Tlf.: +45 9940 9938 

tgp@bio.aau.dk 
 
 

Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring - ENSPAC, Roskilde Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Universitetsvej 1, Postboks 260, 4000 Roskilde 

Telefonnummer: +45 4674 2000 

E-mail: ruc@ruc.dk 

Hjemmeside: www.ruc.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Remote sensing af kvælstofindhold, klorofylkoncentration og bladarealindex med henblik på optimering af 

kvælstoftilførsel og afgrødeproduktion. 

Konkrete aktiviteter: 

Remote sensing baseret bestemmelse af kvælstofindhold og bladarealindex for landbrugsafgrøder. 

 
Kortlægning og analyse af det multifunktionelle jordbrugslandskab i relation til den offentlige 

landskabsforvaltning. 

Eventuelle links: 

http://www.sl.kvl.dk/Forskning/ByOgLandskabsstudier/ 

Multiland.aspx?id=%7BEB82FDA4-24E2-40C0-80F7-AAF0FDE74A60%7D 
 

 
Beskrivelse af teknologier: 

Remote sensing af kvælstofindhold og bladarealindex for landbrugsafgrøder. 
 

Kontaktpersoner: 

Jesper Brandt 

Tlf.: +45 4674 2463 

brandt@ruc.dk 

 
Eva Bøgh 

Tlf.: +45 4674 3942 

eboegh@ruc.dk 

Yderligere oplysninger 

Jesper Brandt 

Tlf.: +45 4674 2463 

brandt@ruc.dk 

 
Eva Bøgh 

Tlf.: +45 4674 3942 

eboegh@ruc.dk 
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Institut for Miljøvidenskab, DMU, Aarh.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Frederiksborgvej 399, Boks 399, 4000 Roskilde 

Telefonnummer: +45 4630 1200 

E-mail: dmu@dmu.dk 

Hjemmeside: www.dmu.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Konsekvenser af nye teknologier på luftforurening. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Udvikling af modeller til opgørelse og fremskrivning af udledninger af NH3, CH4, N2O og partikler fra 

landbruget. Kvantificering af emissionskonsekvenser for implementering af nye teknologier i 

landbrugssektoren. 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Steen Gyldenkærne 

Tlf.: +45 4630 1223 

sgy@dmu.dk 

Yderligere oplysninger 

Steen Gyldenkærne 

Tlf.: +45 4630 1223 

sgy@dmu.dk 
 
 

Institut for Natur, Systemer og Modeller, Roskilde Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Universitetsvej 1, Postboks 260, 4000 Roskilde 

Telefonnummer: +45 4674 2000 
E-mail: nsm@ruc.dk 

Hjemmeside: http://www.ruc.dk/nsm/ 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Mitter og deres karakteristik. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Undersøgelser af mitters udbredelse og deres aktivitetscycler. 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

Bestemmelse af de tidsintervaller og temperaturforhold, hvorunder klovdyr kan sættes på græs. 
 

Kontaktpersoner: 

Søren Achim Nielsen 

san@ruc.dk 

mailto:dmu@dmu.dk
http://www.dmu.dk/
mailto:sgy@dmu.dk
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Kjeld Schaumburg 

Tlf.: +45 4674 2533 

ksch@ruc.dk 
 

Yderligere oplysninger 

Søren Achim Nielsen 

san@ruc.dk 

 
Kjeld Schaumburg 

Tlf.: +45 4674 2533 

ksch@ruc.dk 
 
 

Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarh.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Forsøgsvej 1, Flakkebjerg, 4200 Slagelse 

Telefonnummer: +45 899 91600 
E-mail: pbs.djf@agrsci.dk 

Hjemmeside: www.agrsci.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Præcisionsjordbrug og fysisk ukrudtsbekæmpelse. 

 
Skadegørers biologi og bekæmpelse herunder optimeret anvendelse af pesticider og alternative metoder. 

Biologisk bekæmpelse af skadedyr i husdyrbrug og lager. 

Udvikling af bio-sensorer til påvisning af planteskadegørere. 

 
Biologisk bekæmpelse af planteskadegørere. 

Konkrete aktiviteter: 

Udvikling af sensorstyrede markredskaber. 

Flammebehandling mod ukrudt. 

Dampbehandling mod ukrudt. 

Optimering af pesticidanvendelse (integrerede bekæmpelsesmetoder). 

 
Forskning i bekæmpelse af en række fluearter, mider og lagerskadedyr ved hjælp af parasitter, der parasiterer 

skadedyr eller ved hjælp af mikrobiologiske midler som insektpatogene svampe. 

 
Udvikling af bio-sensor, som kan påvise, hvor en svampesygdom forekommer i en afgrøde. 

 
Anvendelse af kortlægning af sygdommes forekomst med formålet at kunne pletsprøjte med fungicid i stedet 

for at bredsprøjte hele afgrøden. 

 
Anvendelse af mikrobiologiske plantebeskyttelsesmidler til bekæmpelse af svampesygdomme som alternativ til 

brug af syntetiske fungicider. 

 
Anvendelse af biologisk bekæmpelse af skadedyr i frilandsafgrøder til erstatning af syntetiske insekticider. 

mailto:ksch@ruc.dk
mailto:ksch@ruc.dk
mailto:san@ruc.dk
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Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

Laboratoriet har været en aktiv deltager i udviklingen af metoder til bekæmpelse af stuefluer ved hjælp af 

snyltehvepse. Metoder der i dag er kommercielt tilgængelige. 
 

Kontaktpersoner: 

Preben Klarskov Hansen 

Tlf.: +45 8999 3597 

prebenk.hansen@agrsci.dk 

 
Bo Melander 

Tlf.: +45 8999 3593 

bo.melander@agrsci.dk 

 
Per Kudsk 

Tlf.: +45 8999 3582 

per.kudsk@agrsci.dk 

 
Karl-Martin V. Jensen 

Tlf.: +45 8999 3941 

karl-martinv.jensen@agrsci.dk 

 
Mogens Nicolaisen  

Tlf.: +45 8999 3670 

mogens.nicolaisen@agrsci.dk 

 
Sabine Ravnskov 

 Tlf.: +45 8999 3669 

sabine.ravnskov@agrsci.dk 

 
Annie Enkegaard 

 Tlf.:+45 8999 3635 

annie.enkegaard@agrsci.dk 

Yderligere oplysninger 

Preben Klarskov Hansen 

Tlf.: +45 8999 3597 

prebenk.hansen@agrsci.dk 

 
Bo Melander 

Tlf.: +45 8999 3593 

bo.melander@agrsci.dk 

 
Per Kudsk 

Tlf.: +45 8999 3582 

per.kudsk@agrsci.dk 

 
Karl-Martin V. Jensen 

Tlf.: +45 8999 3941 

karl-martinv.jensen@agrsci.dk 

 
Mogens Nicolaisen 

 Tlf.: +45 8999 3670 

mogens.nicolaisen@agrsci.dk 

 
Sabine Ravnskov 
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Tlf.: +45 8999 3669 

sabine.ravnskov@agrsci.dk 

 
Annie Enkegaard  

Tlf.:+45 8999 3635 

annie.enkegaard@agrsci.dk 
 
 

Institut for Teknologi og Innovation (ITI), Det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Campusvej 55, 5230 Odense M 
Telefonnummer: +45 6550 7450 

E-mail: ahh@ib.sdu.dk 

Hjemmeside: http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/ITI 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Biosystemer og biomasseteknologi: 

Både institutterne på Det Tekniske Fakultet og Det Naturvidenskabelige Fakultet har opbygget stærke 

kompetencer inden for dette forskningsfelt, hvilket skaber en unik tværfaglig synergi. 

 
Området omfatter bl.a. ressource- og miljøoptimering af væksthuse, mekanisk ukrudtsbehandling i landbruget, 

brug af robotter, ressource- og miljøoptimering af stalde og teknologi til håndtering af gylle, bioenergisystemer 

og bioraffinaderier samt den grundlæggende forståelse af stofkredsløb og miljøeffekter i landbrug og 

biologiske systemer. 

Konkrete aktiviteter: 

Faktaark om igangværende aktiviteter herunder: 

• Remediation of phosphorus from animal slurry 

• Life Cycle Assessment of eco-efficient manure management technologies 

• Life Cycle Assessment of bio-diesel from animal fat 

• Re-establishment of realgrass in estuaries and coastal waters. 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Lektor ved Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknolog 

Birgir Norddahl 

Tlf.: +45 6550 3651 

bno@kbm.sdu.dk 

 
Lektor ved Biologi 

Erik Kristensen 

Tlf.: +45 6550 2754 

ebk@biology.sdu.dk 

 
Lektor ved Biologi 

Henning Jensen 

Tlf.: +45 6550 2223 

hsj@biology.sdu.dk 

 
Professor ved institut for kemi-, Bio- og Miljøteknologi 

Henrik Wenzel 

Tlf.: +45 6550 7374 

mailto:sabine.ravnskov@agrsci.dk
mailto:sabine.ravnskov@agrsci.dk
mailto:annie.enkegaard@agrsci.dk
mailto:annie.enkegaard@agrsci.dk
mailto:ahh@ib.sdu.dk
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henrik.wenzel@kbm.sdu.dk 

 
Lektor ved Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknolog 

Knud Villy Christensen 

Tlf.: +45 6550 7478 

kvc@kbm.sdu.dk 

 
Lektor ved Biologi 

Mogens Flindt 

Tlf.: +45 6550 2606 

mrf@biology.sdu.dk 

 
Lektor ved Biologi 

Poul Bjerregaard 

Tlf.: +45 6550 2456 

poul@biology.sdu.dk 

 
Professor ved institut for kemi-, Bio- og Miljøteknologi 

Sven G. Sommer 

Tlf.: +45 6550 7359 

sgs@kbm.sdu.dk 
 

Yderligere oplysninger 

Lektor ved Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknolog 

Birgir Norddahl 

Tlf.: +45 6550 3651 

bno@kbm.sdu.dk 

 
Lektor ved Biologi 

Erik Kristensen 

Tlf.: +45 6550 2754 

ebk@biology.sdu.dk 

 
Lektor ved Biologi 

Henning Jensen 

Tlf.: +45 6550 2223 

hsj@biology.sdu.dk 

 
Professor ved institut for kemi-, Bio- og Miljøteknologi 

Henrik Wenzel 

Tlf.: +45 6550 7374 

henrik.wenzel@kbm.sdu.dk 

 
Lektor ved Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknolog 

Knud Villy Christensen 

Tlf.: +45 6550 7478 

kvc@kbm.sdu.dk 

 
Lektor ved Biologi 

Mogens Flindt 

Tlf.: +45 6550 2606 

mrf@biology.sdu.dk 

 
Lektor ved Biologi 

Poul Bjerregaard 

Tlf.: +45 6550 2456 

poul@biology.sdu.dk 

mailto:henrik.wenzel@kbm.sdu.dk
mailto:kvc@kbm.sdu.dk
mailto:kvc@kbm.sdu.dk
mailto:mrf@biology.sdu.dk
mailto:mrf@biology.sdu.dk
mailto:poul@biology.sdu.dk
mailto:sgs@kbm.sdu.dk
mailto:sgs@kbm.sdu.dk
mailto:bno@kbm.sdu.dk
mailto:bno@kbm.sdu.dk
mailto:ebk@biology.sdu.dk
mailto:ebk@biology.sdu.dk
mailto:hsj@biology.sdu.dk
mailto:hsj@biology.sdu.dk
mailto:henrik.wenzel@kbm.sdu.dk
mailto:henrik.wenzel@kbm.sdu.dk
mailto:kvc@kbm.sdu.dk
mailto:kvc@kbm.sdu.dk
mailto:mrf@biology.sdu.dk
mailto:mrf@biology.sdu.dk
mailto:poul@biology.sdu.dk


Vidensinstitutioner og miljøeffektive teknologier, Katalog, Landbrug 

Side 167 

 

 

 

Professor ved institut for kemi-, Bio- og Miljøteknologi 

Sven G. Sommer 

Tlf.: +45 6550 7359 

sgs@kbm.sdu.dk 
 
 
Institut for Vand og Miljøteknologi, DTU Miljø, Danmarks Tekniske Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Miljøvej, B113, DTU, 2800 Kgs. Lyngby 

Telefonnummer: +45 4525 1600 

E-mail: sekretariat@env.dtu.dk 

Hjemmeside: www.env.dtu.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Gyllerensning – se under affald. 
 

Konkrete aktiviteter: 

 
Eventuelle links: 

 

 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

 

 

Yderligere oplysninger 
 

 
 

LCA Center Danmark 
 
 

Generel information 

Adresse: Hjortekærsvej 99, 2800 Kgs. Lyngby 

Telefonnummer: +45 3955 5955 
E-mail: info@lca-center.dk 

Hjemmeside: www.lca-center.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Livs Cyklus Analyser. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Rådgivning, netværk, oplysning og indsamling af viden. 

Eventuelle links: 

www.lca-center.dk 
 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Maria Strandesen 

Tlf.: +45 7215 7700 

mzs@force.dk 

mailto:sgs@kbm.sdu.dk
mailto:sgs@kbm.sdu.dk
mailto:sekretariat@env.dtu.dk
http://www.env.dtu.dk/
mailto:info@lca-center.dk
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Yderligere oplysninger 

Maria Strandesen 

Tlf.: +45 7215 7700 

mzs@force.dk 
 
 

Nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi, Risø DTU, Danmarks Tekniske Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Frederiksborgvej 399, postbox 49, 4000 Roskilde 

Telefonnummer: +45 4677 4677 
E-mail: risoe@risoe.dk 

Hjemmeside: www.risoe.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Afgrødeplanters genetiske tilpasning til klimaændringer. 

 
Måling af potentialet for fremtidig sygdomsspredning under ændrede klimavilkår. 

Konkrete aktiviteter: 

Klimaeksperimenter med ændret temperatur, nedbør og CO2 og konsekvenser for afgrøde planters genetiske 

tilpasning og sygdomsspredning. 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Rikke Bagger Jørgensen 

 Tlf.: +45 4677 4124 

rikke.bagger.jorgensen@risoe.dk 

Yderligere oplysninger 

Rikke Bagger Jørgensen  

Tlf.: +45 4677 4124 

rikke.bagger.jorgensen@risoe.dk 
 
 

Teknologisk Institut 
 
 

Generel information 

Adresse: Gregersensvej, 2630 Taastrup 

Telefonnummer: +45 7220 2000 

E-mail: info@teknologisk.dk 

Hjemmeside: www.teknologisk.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Forskning og udviklingen af fremtidens robot- og automationsteknologi til landbruget 

 
• Deltagelse i forskningsprojekt, Lugt fra gylle (Analysepakke (MIMS online/GCMS til gasser og lugtstoffer). 

 
• Deltagelse i forskningsprojekt- Udvikling af biologisk luftrensningsfilter. 

 
• Udvikling af elektrostatisk vådrensning. 

mailto:mzs@force.dk
mailto:mzs@force.dk
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http://www.risoe.dk/
mailto:rikke.bagger.jorgensen@risoe.dk
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• Styring af separation (flokkulering) vha. Online kemisk målemetoder. 

 
• Verificering af miljøteknologier (ETV projekt i samarbejde mellem 4 GTS institutter). 

 
• Udvikling af certificeringsordning for miljøeffektive teknologier (CBMI, Århus Universitet, Agrotech, TI) 

 
• Analyse, udvikling og optimering af biodieselproduktion. 

 
• Hygiejne i fjerkræstalde, (overfladematerialer, spredning af mikroorganismer). 

 

Konkrete aktiviteter: 

Udvikling af robotter, der kan etablere, pleje, overvåge og/eller høste markafgrøder. 

 
Udvikling af IT-systemer til central planlægning og opfølgning på afgrøderelaterede opgaver, samt IT- 

systemer, der kan benyttes til at koordinere og optimere samarbejdet mellem bemandede og evt. ubemandede 

maskiner. 

 
Verificering af miljøeffektivitet ved forskellige tekniske løsninger til oparbejdning af biomaterialer, f.eks. 

• Gylleseparation 

• Biogas 

• Afbrænding af fiberfraktioner 

 
Verifikation af køleteknik – køling af overflader 

med henblik på emissionsbegrænsning (NH3 og drivhusgasser) samt energibesparelser. 

Eventuelle links: www.agrobots.dk 

http://www.teknologisk.dk/specialister/16601 

Beskrivelse af teknologier: 

Gennem formidling af viden og forskningsresultater, afprøvning af robotter og udstyr, bidrage til den 

igangværende og kommende udvikling inden for udstyr til dyrkning af afgrøder, både inden for det 

konventionelle landbrug, men også inden for økologisk dyrkning og det nye marked for planter til medicinsk 

brug. 
 

Kontaktpersoner: 

Claus Risager 

Tlf.: +45 7220 3985 

claus.risager@teknologisk.dk 

 
Bjørn Malmgren-Hansen 

Tlf.: +45 7220 1810 

malmgren@teknologisk.dk 

 
Sabine Lindholst 

Tlf.: +45 7220 1835 

sabine.lindholst@teknologisk.dk 

 
Jørgen Hinge 

Tlf.: +45 7220 1324 

jorgen.hinge@teknologisk.dk 

 
Arne Grønkjær Hansen 

 Tlf.: +45 7220 2142 

arne.gronkjaer.hansen@teknologisk.dk 

Yderligere oplysninger 

Claus Risager 
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Tlf.: +45 7220 3985 

claus.risager@teknologisk.dk 

 
Bjørn Malmgren-Hansen 

Tlf.: +45 7220 1810 

malmgren@teknologisk.dk 

 
Sabine Lindholst  

Tlf.: +45 7220 1835 

sabine.lindholst@teknologisk.dk 

 
Jørgen Hinge 

Tlf.: +45 7220 1324 

jorgen.hinge@teknologisk.dk 

 
Arne Grønkjær Hansen  

Tlf.: +45 7220 2142 

arne.gronkjaer.hansen@teknologisk.dk 
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Luftforurening 
 
 

Afdelingen for Brændselsceller og Faststofkemi, Risø DTU, Danmarks Tekniske Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde 

Telefonnummer: +45 4677 5800 

E-mail: abf@risoe.dk 

Hjemmeside: http://www.risoe.dtu.dk/About_risoe/research_departments/ABF.aspx 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Elektrokemisk rensning af røggasser og dieseludstødning. 
 

Konkrete aktiviteter: 

F & U inden for elektrokemisk rensning af røggasser og dieseludstødning. 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Kent Kammer Hansen 

Tlf.: +45 4677 5835 

kha@risoe.dtu.dk 

Yderligere oplysninger 

Kent Kammer Hansen 

Tlf.: +45 4677 5835 

kha@risoe.dtu.dk 
 
 

Afdelingen for Energi og Miljø, Statens Byggeforskningsinstitut (Sbi), Aalborg Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm 

Telefonnummer: +45 4586 5533 eller +45 9940 9940 

E-mail: sbi@sbi.dk 

Hjemmeside: www.sbi.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Håndtering af luftforurening i bygninger også i forhold til ekstern luftforurening. 
 

Konkrete aktiviteter: 

En række forsknings- og udviklingsprojekter over årene. 

 
Området er i stigende fokus. 

Eventuelle links: 

www.sbi.dk 

www.sbi.dk 

mailto:abf@risoe.dk
http://www.risoe.dtu.dk/About_risoe/research_departments/ABF.aspx
mailto:kha@risoe.dtu.dk
mailto:kha@risoe.dtu.dk
mailto:kha@risoe.dtu.dk
mailto:kha@risoe.dtu.dk
mailto:sbi@sbi.dk
http://www.sbi.dk/
http://www.sbi.dk/
http://www.sbi.dk/
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Beskrivelse af teknologier: 

En række bygge- og ventilationstekniske muligheder. 
 

Kontaktpersoner: 

Lars Gunnarsen 

Tlf.: +45 9940 2395 

lbg@sbi.dk 

 
Alireza Afshari 

Tlf.: +45 9940 2393 

ala@sbi.dk 

Yderligere oplysninger 

Lars Gunnarsen 

Tlf.: +45 9940 2395 

lbg@sbi.dk 

 
Alireza Afshari 

Tlf.: +45 9940 2393 

ala@sbi.dk 
 
 

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) 
 
 

Generel information 

Adresse: Lyngbyvej 100, DK-2100 København Ø 

Telefonnummer: +45 3915 7500 

E-mail: epost@dmi.dk 
Hjemmeside: www.dmi.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Beregning af smog og ozonforurening. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Udvikler mere og mere avancerede modeller for luftforurening. Dette sker bl.a. ved stigende integration af 

vejrprognosemodeller og luftforureningsmodeller. 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

 

 

Yderligere oplysninger 
 

 
 

Divisionen for Energi, Klima og Miljø, FORCE Technology 
 
 

Generel information 

Adresse: Hjortekærsvej 99, 2800 Kgs. Lyngby 

Telefonnummer: +45 7215 7700 

E-mail: info@force.dk 

Hjemmeside: www.force.dk 

mailto:lbg@sbi.dk
mailto:lbg@sbi.dk
mailto:ala@sbi.dk
mailto:ala@sbi.dk
mailto:lbg@sbi.dk
mailto:lbg@sbi.dk
mailto:ala@sbi.dk
mailto:ala@sbi.dk
mailto:epost@dmi.dk
http://www.dmi.dk/
mailto:info@force.dk
http://www.force.dk/
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Information om forskning og aktiviteter 
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Prøveudtagning og analyse af luft- og lugtemissioner. 

Teknikker til emissionsreduktion. 

Konkrete aktiviteter: 

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for målinger af emissioner til luften fra industrivirksomheder og 

energiproducerende anlæg. 

 
• Prøveudtagning og analyse af forurenende stoffer, der udsendes til atmosfæren i fast, flydende eller gasformig 

tilstand. 

• Prøveudtagning og analyse af lugtemission som anført i Miljøstyrelsens vejledning om begrænsning af 

lugtgener fra virksomheder. 

• Måling af fysiske parametre som lufthastighed, temperatur og luftstrøm i emissionsafkast og måling af andre 

fysiske parametre, som har betydning for forbrændingsprocesser. 

• Miljølovgivning og Miljøgodkendeser. 

• Præstationsprøvninger for danske og udenlandske laboratorier. 

•   Udarbejdelse af miljøgodkendelser. 

•   Spredningsberegninger fra emissionspunktkilder efter nationale og internationale metoder. 

Eventuelle links: 

www.ref-lab.dk 

www.virksomhedernes-miljoeguide.dk 

www.centerforluftrensning.dk 
 
 

Beskrivelse af teknologier: 

• Udvikling af metoder til prøveudtagning og analyse af luft- og lugtemissioner. 

• Udvikling af teknologi til emissionsreduktion. 

• Udvikling af standarder til lovgivning. 
 

Kontaktpersoner: 

Ole Tvede Larsen 

Tlf.: +45 4326 7168 

OTL@force.dk 

Yderligere oplysninger 

Ole Tvede Larsen 

Tlf.: +45 4326 7168 

OTL@force.dk 
 
 

Fonden Dansk Standard 
 
 

Generel information 

Adresse: Kollegievej 6, 2920 Charlottenlund 

Telefonnummer: +45 3996 6101 
E-mail: dansk.standard@ds.dk 

Hjemmeside: www.ds.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Standardisering. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Standardiseringsudvalg S-154 beskæftiger sig med standardisering af automatiske og manuelle prøvnings– og 

analysemetoder for emissioner, stoffer i udeluft og arbejdspladsluft. 

http://www.ref-lab.dk/
http://www.virksomhedernes-miljoeguide.dk/
http://www.virksomhedernes-miljoeguide.dk/
mailto:OTL@force.dk
mailto:OTL@force.dk
mailto:OTL@force.dk
mailto:dansk.standard@ds.dk
http://www.ds.dk/
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Eventuelle links: 

http://www.ds.dk/da-DK/ydelser/Standardisering/S-udvalg/S-154/Sider/default.aspx 
 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Lone Skjerning 

Tlf.: +45 3996 6255 

ls@ds.dk 

Yderligere oplysninger 

Lone Skjerning 

Tlf.: +45 3996 6255 

ls@ds.dk 
 
 

Innovationsnetværket for Biomasse, Agro Business Park 
 
 

Generel information 

Adresse: Niels Pedersens Allé 2, 8830 Tjele 

Telefonnummer: +45 8999 2500 
E-mail: info@agropark.dk 

Hjemmeside: www.inbiom.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Se venligst under landbrug. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Innovationssnetværkets kompetencer og arbejde er primært beskrevet under ”Landbrug”, men i forhold til 

luftforurening ønskes det at fremhæve, at en række fremtidige aktiviteter og projekter har fokus på teknologier, 

som reducerer emissionerne af ammoniak og lugt fra staldanlæg. 

 
Dertil kommer de markedsledende virksomheder i Danmark inden for ventilation og luftrensning er 

medlemmer i netværket. Ligeledes gælder virksomheder inden for gylle-håndtering og -udbringning. 

 
Et konkret projekt er: 

UNTER projekt: Udvikling af nedfældningsudstyr til gylle til brug i vinterafgrøder – eliminering af lugt og 

ammoniakfordampning ved udbringning(ABP projektleder) 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Karl Martin Schelde 

kms@agropark.dk 

Yderligere oplysninger 

Karl Martin Schelde 

kms@agropark.dk 

http://www.ds.dk/da-DK/ydelser/Standardisering/S-udvalg/S-154/Sider/default.aspx
mailto:ls@ds.dk
mailto:ls@ds.dk
mailto:ls@ds.dk
mailto:ls@ds.dk
mailto:info@agropark.dk
http://www.inbiom.dk/
mailto:kms@agropark.dk
mailto:kms@agropark.dk
mailto:kms@agropark.dk
mailto:kms@agropark.dk
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Institut for Bioscience, Det Nationale Center for Miljø og Energi (DMU), Aarh.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Bygning 1540, Aarhus Universitet, 8000 Århus C 
Telefonnummer: +45 8942 2729 

E-mail: biologi@biology.au.dk 

Hjemmeside: http://www.biology.au.dk/index.jsp 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Forskning i omsætning af drivhusgasserne lattergas og metan. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Undersøgelse af lattergasdannelse i såvel naturlige miljøer som ved biologiske rislefiltre til rensning af 

ventilationsluft og ved gylleudbringning. Forskning i nedbrydning af metan under såvel oxiske som anoxiske 

forhold. 

Eventuelle links: 
 

 

www.unisense.com 

Beskrivelse af teknologier: 

Sensor til måling af lattergas. 
 

Kontaktpersoner: 

Niels Peter Revsbech 

Tlf.: +45 8942 3244 

revsbech@biology.au.dk 

Yderligere oplysninger 

Niels Peter Revsbech 

Tlf.: +45 8942 3244 

revsbech@biology.au.dk 
 
 

Institut for Biosystemteknologi, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarh.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Blichers Allé 20, 8830 Tjele 

Telefonnummer: +45 8999 1900 

E-mail: jbt.djf@agrsci.dk 

Hjemmeside: www,biosystems.au.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

IBT gør en særlig indsats for at forbedre luftkvaliteten og reducere lugtproblemer og udslip af drivhusgasser i 

og omkring stalden og ved opbevaring og udbringning af husdyrgødning. 

Konkrete aktiviteter: 

• Forskning i emission af lugtstoffer fra husdyrproduktion samt fysisk-kemiske processer af betydning herfor. 

 
• Udvikling af målemetoder til emissionsundersøgelser, herunder real-time metoder med særlig fokus på online 

massespektrometri. 

 
• Forskning i emissionsbegrænsende teknologier til landbrugssektoren. 

mailto:biologi@biology.au.dk
file:///C:/Users/O/Documents/1-UNDERBIBLIOTEKER/06_output/udfyldte%20skemaer%20fra%20vidensinstitutionerne/au-biologi/miljÃ¸effektiv-biol-inst089.doc%23%2591,4228,4262,0,,http:/www.biology.au.dk/index.jsp
http://www.unisense.com/
mailto:revsbech@biology.au.dk
mailto:revsbech@biology.au.dk
mailto:revsbech@biology.au.dk
mailto:revsbech@biology.au.dk
mailto:jbt.djf@agrsci.dk
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Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

Arbejdsområdet omfatter forsknings-, udviklings- og undervisningsaktiviteter, der kan bidrage til en øget 

forståelse af landbrugets miljøpåvirkning i form af emissioner til luften. Udvikling og anvendelse af online 

massespektrometri og andre real-time målemetoder er centrale aktiviteter ikke mindst i forhold til optimering 

af emissionsbegrænsende teknologier, såsom luftrensning og oxidation af husdyrgødning. Målemetoder til 

studier af emissioner af organiske svovlforbindelser og fysisk-kemiske processer af betydning herfor er et 

særligt indsatsområde. I tilknytning til arbejdsområdet indgår udvikling af metoder til optimering af 

bioforgasning. 
 

Kontaktpersoner: 

Anders Feilberg 

Tlf.: +45 8999 1937 

Anders.feilberg@agrsci.dk 

 
Anders Peter S. Adamsen 

Tlf.: +45 8999 1882 

Mobil: +45 2514 2599 

Anders.adamsen@agrsci.dk 

Yderligere oplysninger 

Anders Feilberg 

Tlf.: +45 8999 1937 
Anders.feilberg@agrsci.dk 

 
Anders Peter S. Adamsen 

Tlf.: +45 8999 1882 

Mobil: +45 2514 2599 

Anders.adamsen@agrsci.dk 
 
 

Institut for Fysik og kemi, Det Naturvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Campusvej 55, 5230 Odense M 

Telefonnummer: +45 6550 3520 (Institutsekretær Karen Cauthery) 
E-mail: kca@ifk.sdu.dk 

Hjemmeside: http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/lfk_fysik_og_kemi.aspx 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Luftforurening i atmosfæren. 
 

Konkrete aktiviteter: 

 
Eventuelle links: 

http://www1.sdu.dk/nat/Chem/staff/sci/CLO.HTML 
 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Christian Lohse (emeritus lektor) 

Yderligere oplysninger 

Christian Lohse (emeritus lektor) 

mailto:Anders.feilberg@agrsci.dk
mailto:Anders.adamsen@agrsci.dk
mailto:Anders.adamsen@agrsci.dk
mailto:Anders.feilberg@agrsci.dk
mailto:Anders.adamsen@agrsci.dk
mailto:kca@ifk.sdu.dk
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/lfk_fysik_og_kemi.aspx
http://www1.sdu.dk/nat/Chem/staff/sci/CLO.HTML
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Institut for Genetik og Bioteknologi (GBI), Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarh.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Blichers Allé 20, P.O.Box 50, 8830 Tjele 

Telefonnummer: +45 8999 1900 

E-mail: gbi.djf@agrsci.dk 

Hjemmeside: www.agrsci.dk/gbi 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Methods and statistical models for measuring emission of gases from soil surface. 
 

Konkrete aktiviteter: 

1) Statistical models for estimating the emission of gasses such as N2O and CO2 in combination with different 

measuring equipment has been and are developed. 

 
2) In 2010 work has been carried out to model some of the causes for methane emission an uptake in wet soil 

(carried out in cooperation with Søren O.Petersen, JPM). 

Eventuelle links: 
 

 

Pedersen, Asger Roer ; Petersen, Søren O. ; Vinther, Finn Pilgaard. 2001. Stochastic Diffusion Model for 

Estimating Trace Gas Emission with Static Chambers. Soil Science Society of America Journal. 65, s. 49-58 

Beskrivelse af teknologier: 

1) One of the models/methods is now in widespread used as the standard method for estimation of the emission 

of some gasses. 
 

Kontaktpersoner: 

1) Asger Roer Pedersen 

Tlf.: +45 8999 1324 

AsgerR.pedersen@agrsci.dk 

 
2) Kristian Kristensen 

Tlf.: +45 8999 1209 

Kristian.Kristensen@agrsci.dk 

Yderligere oplysninger 

1) Asger Roer Pedersen 

Tlf.: +45 8999 1324 

AsgerR.pedersen@agrsci.dk 

 
2) Kristian Kristensen 

Tlf.: +45 8999 1209 

Kristian.Kristensen@agrsci.dk 
 
 

Institut for Husdyrbiologi og -sundhed, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarh.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Blichers Allé 20, P.O.Box 50, 8830 Tjele 

Telefonnummer: +45 8999 1900 

E-mail: sve.djf@agrsci.dk 

Hjemmeside: www.agrsci.dk/sve 

mailto:gbi.djf@agrsci.dk
http://www.agrsci.dk/gbi
mailto:AsgerR.pedersen@agrsci.dk
mailto:Kristian.Kristensen@agrsci.dk
mailto:AsgerR.pedersen@agrsci.dk
mailto:Kristian.Kristensen@agrsci.dk
mailto:sve.djf@agrsci.dk
http://www.agrsci.dk/sve
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Information om forskning og aktiviteter 
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

1) Expertise on effect of feeding strategies on odour production in pig production units. 

 
2) Fodringens indflydelse på emissionen af ammoniak i svinestalde og dannelse af methan under lagring af 

svinegylle. 

Konkrete aktiviteter: 

1) VMPIII project: Strategies for odour reduction from pig production units and slurry applications (STOP) 

 
2) Der er 2 projekter under gennemførelse, hvor fodringens indflydelse på pH i urin og forskellige fysiologiske 

egenskaber studeres. Projekterne gennemføres i samarbejde med andre institutter ved DJF med henblik på at 

fastlægge effekten af fodringen på emissionen af bl.a. ammoniak og metan under lagringen af gyllen. 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

1) Effect of diet on odour emission 

Measurements of odorous compounds 

Development of method for measurements of volatile sulphuric compounds. 

 
2) Ændring af foderets surhedsgrad gennem forskellige fodringsmæssige tiltag. 

 

Kontaktpersoner: 

1) Bent Borg Jensen 

Tlf.: +45 8999 1135 

BentBorg.Jensen@agrsci.dk 

 
2) Jan V. Nørgaard 

Tlf.: +45 8999 1562 

Jan.Nørgaard@agrsci.dk 

 
2) Hanne Damgaard Poulsen 

Tlf.: +45 8999 1386 

hdp@agrsci.dk 

Yderligere oplysninger 

1) Bent Borg Jensen 

Tlf.: +45 8999 1135 

BentBorg.Jensen@agrsci.dk 

 
2) Jan V. Nørgaard 

Tlf.: +45 8999 1562 

Jan.Nørgaard@agrsci.dk 

 
2) Hanne Damgaard Poulsen 

Tlf.: +45 8999 1386 

hdp@agrsci.dk 
 
 

Institut for kemi, DTU Kemi, Danmarks Tekniske Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Kemitorvet 207, 2800 Kgs. Lyngby 

Telefonnummer: +45 4525 2419 
E-mail: isc@kemi.dtu.dk 

Hjemmeside: www.kemi.dtu.dk 

mailto:BentBorg.Jensen@agrsci.dk
mailto:rgaard@agrsci.dk
mailto:rgaard@agrsci.dk
mailto:rgaard@agrsci.dk
mailto:hdp@agrsci.dk
mailto:hdp@agrsci.dk
mailto:BentBorg.Jensen@agrsci.dk
mailto:rgaard@agrsci.dk
mailto:rgaard@agrsci.dk
mailto:rgaard@agrsci.dk
mailto:hdp@agrsci.dk
mailto:hdp@agrsci.dk
mailto:isc@kemi.dtu.dk
http://www.kemi.dtu.dk/


Side 179 

Vidensinstitutioner og miljøeffektive teknologier, Katalog, Luftforurening  

 

 

Information om forskning og aktiviteter 
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 
 

 

Konkrete aktiviteter: 

Røggasrensning. 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Rasmus Fehrmann 

Tlf.: +45 4525 2389 

rf@kemi.dtu.dk 

Yderligere oplysninger 

Rasmus Fehrmann 

Tlf.: +45 4525 2389 

rf@kemi.dtu.dk 
 
 

Institut for Kemi, Miljø og Bioteknologi, Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, Aalborg 

Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Sohngaardsholmsvej 57, 9000 Aalborg 

Telefonnummer: +45 9940 9940 
E-mail: bio@bio.aau.dk 

Hjemmeside: www.bio.aau.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

1) Karakterisering af biofilter materialer med henblik på minimering af energiforbrug og optimering af 

renseeffektivitet. 

 
2) Måling af PAH’er i forskellige systemer. 

Konkrete aktiviteter: 

1) Udvikling af metoder til karakterisering af biofilter materialer. 

Udvikling af metoder til biofilter design og optimering. 

 
2) Der forsøges i samarbejde med DMU, AU opbygget kompetencer til måling af luft- og partikelforurening i 

kystnære miljøer som på havnen i Esbjerg. 

Eventuelle links: 
 

 

2) 

www.kemiteknologi.dk 

www.cichem.dk 

Beskrivelse af teknologier: 

1) Biofiltre til rensning af luft for organiske forbindelser (lugtstoffer og næringstoffer etc.). 

 
2) Der er gennem et netop afsluttet Ph.d.-projekt blevet målt PAH-forekomster i vejstøv, vandløb, søer mv. 

samt i husstøv med henblik på at kunne skelne kilder til PAH’erne 

mailto:rf@kemi.dtu.dk
mailto:rf@kemi.dtu.dk
mailto:rf@kemi.dtu.dk
mailto:rf@kemi.dtu.dk
mailto:bio@bio.aau.dk
http://www.bio.aau.dk/
http://www.kemiteknologi.dk/
http://www.kemiteknologi.dk/
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Kontaktpersoner: 

1) Tjalfe Poulsen 

Tlf.: +45 9940 9938 

tgp@bio.aau.dk 

 
2) Lektor Erik Gydesen Søgaard 

Tlf.: +45 9940 7622 

egs@bio.aau.dk 

Yderligere oplysninger 

1) Tjalfe Poulsen 

Tlf.: +45 9940 9938 

tgp@bio.aau.dk 

 
2) Lektor Erik Gydesen Søgaard 

Tlf.: +45 9940 7622 

egs@bio.aau.dk 
 
 

Institut for Kemiteknik, DTU Kemiteknik, Danmarks Tekniske Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: DTU, Bygning 229, DK-2800 Kgs. Lyngby 

Telefonnummer: +45 4525 2800 

E-mail: informationen@kt.dtu.dk 

Hjemmeside: www.kt.dtu.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Emissioner fra kraftværker. 

Emissioner fra industrianlæg. 

Emissioner fra motorer. 

Emissioner fra brændeovne. 

Konkrete aktiviteter: 

En meget lang række aktiviteter inden for ren og effektiv produktion af el og varme. 

 
Rene og effektive processer til cementproduktion. 

Lavere emissioner fra motorer. 

Forbedret design af brændeovne. 

Røggasafsvovling. 

De-Nox anlæg. 

Partikelrensning. 

Nedbringelse af sodemissioner. 

- Og meget mere. 

Eventuelle links: 

www.chec.kt.dtu.dk 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Kim Dam-Johansen 

Tlf.: +45 4525 2845 

kdj@kt.dtu.dk 

 
Anker Jensen 

Tlf.: +45 4525 2841 

mailto:tgp@bio.aau.dk
mailto:tgp@bio.aau.dk
mailto:egs@bio.aau.dk
mailto:egs@bio.aau.dk
mailto:tgp@bio.aau.dk
mailto:tgp@bio.aau.dk
mailto:egs@bio.aau.dk
mailto:egs@bio.aau.dk
mailto:informationen@kt.dtu.dk
http://www.kt.dtu.dk/
http://www.chec.kt.dtu.dk/
mailto:kdj@kt.dtu.dk
mailto:kdj@kt.dtu.dk
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aj@kt.dtu.dk 

 
Peter Glarborg 

Tlf.: +45 4525 2840 

pgl@kt.dtu.dk 
 

Yderligere oplysninger 

Kim Dam-Johansen 

Tlf.: +45 4525 2845 

kdj@kt.dtu.dk 

 
Anker Jensen 

Tlf.: +45 4525 2841 

aj@kt.dtu.dk 

 
Peter Glarborg 

Tlf.: +45 4525 2840 

pgl@kt.dtu.dk 
 
 

Institut for Miljøvidenskab, DMU, Aarh.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Frederiksborgvej 399, Boks 399, 4000 Roskilde 

Telefonnummer: +45 4630 1200 
E-mail: dmu@dmu.dk 

Hjemmeside: www.dmu.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Miljøøkonomi, politologi, miljøkemi. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Modeller for opgørelse og fremskrivninger af luftemissioner, samt for spredning af emissioner i luft koblet til 

miljøøkonomiske estimater for værdien af ændret levetid, ændringer i økosystemtjenester i luft og jord. Kan 

anvendes til at beregne effekter af miljøteknologisk udvikling i energisektoren og andre sektorer. 

Eventuelle links: 

www.ceeh.dk 
 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Mikael Skou Andersen 

Tlf.: +45 4630 1231 

msa@dmu.dk 

 
Berit Hasler 

Tlf.: +45 4630 1835 

bh@dmu.dk 

 
Marianne Thomsen 

Tlf.: +45 2229 2627 

mth@dmu.dk 

 
Ole-Kenneth Nielsen 

Tlf.: +45 4630 1819 

okn@dmu.dk 

mailto:aj@kt.dtu.dk
mailto:pgl@kt.dtu.dk
mailto:pgl@kt.dtu.dk
mailto:kdj@kt.dtu.dk
mailto:kdj@kt.dtu.dk
mailto:aj@kt.dtu.dk
mailto:aj@kt.dtu.dk
mailto:pgl@kt.dtu.dk
mailto:pgl@kt.dtu.dk
mailto:dmu@dmu.dk
http://www.dmu.dk/
http://www.ceeh.dk/
mailto:msa@dmu.dk
mailto:msa@dmu.dk
mailto:bh@dmu.dk
mailto:bh@dmu.dk
mailto:mth@dmu.dk
mailto:mth@dmu.dk
mailto:okn@dmu.dk
mailto:okn@dmu.dk
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Yderligere oplysninger 

Mikael Skou Andersen 

Tlf.: +45 4630 1231 

msa@dmu.dk 

 
Berit Hasler 

Tlf.: +45 4630 1835 

bh@dmu.dk 

 
Marianne Thomsen 

Tlf.: +45 2229 2627 

mth@dmu.dk 

 
Ole-Kenneth Nielsen 

Tlf.: +45 4630 1819 

okn@dmu.dk 
 
 

LCA Center Danmark 
 
 

Generel information 

Adresse: Hjortekærsvej 99, 2800 Kgs. Lyngby 

Telefonnummer: +45 3955 5955 

E-mail: info@lca-center.dk 

Hjemmeside: www.lca-center.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Livs Cyklus Analyser. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Rådgivning, netværk, oplysning og indsamling af viden. 

Eventuelle links: 

www.lca-center.dk 
 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Maria Strandesen 

Tlf.: +45 7215 7700 

mzs@force.dk 

Yderligere oplysninger 

Maria Strandesen 

Tlf.: +45 7215 7700 

mzs@force.dk 
 
 

Skov & Landskab, Det Biovidenskabelige Fakultet, K.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Rolighedsvej 23 

Telefonnummer: +45 3533 1500 
E-mail: sl@life.ku.dk 

Hjemmeside: www.sl.life.ku.dk 

mailto:msa@dmu.dk
mailto:msa@dmu.dk
mailto:bh@dmu.dk
mailto:bh@dmu.dk
mailto:mth@dmu.dk
mailto:mth@dmu.dk
mailto:okn@dmu.dk
mailto:okn@dmu.dk
mailto:info@lca-center.dk
http://www.lca-center.dk/
http://www.lca-center.dk/
mailto:mzs@force.dk
mailto:mzs@force.dk
mailto:mzs@force.dk
mailto:mzs@force.dk
mailto:sl@life.ku.dk
http://www.sl.life.ku.dk/
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Information om forskning og aktiviteter 
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Depostion af nitrogen og svovlforbindelser til skove og åbne arealer. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Langsigtede måleserier. 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Karin Hansen 

Tlf.: +46 8767 8580 

Yderligere oplysninger 

Karin Hansen 

Tlf.: +46 8767 8580 
 
 

Teknologisk Institut 
 
 

Generel information 

Adresse: Gregersensvej, 2630 Taastrup 

Telefonnummer: +45 7220 2000 

E-mail: info@teknologisk.dk 

Hjemmeside: www.teknologisk.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Online målinger af lugt og luftbårne partikler. 
 

Konkrete aktiviteter: 

• Online måling af lugtreduktion af biofiltre i forbindelse med VMPIII projektet ”Biofilter”. 

 
• Online måling af lugt fra gylletanke i forbindelse med med VMPIII projektet ”Stop”. 

 
• Online lugtmålinger udbydes på kommerciel basis 

 
• Online partikel målinger af luftbårne partikler udbydes på kommerciel basis 

Eventuelle links: 

www.teknologisk.dk/specialister/22756 

www.teknologisk.dk/specialister/22756 

 
www.teknologisk.dk/specialister/24323 

Beskrivelse af teknologier: 

• Laboratorieprøvning og dokumentation af afgasning fra byggematerialer og møbler. 

 
• Rådgivning om valg af indeklimavenlige materialer 

 
• Forurening fra kontormaskiner 

Online måling af lugt med Membrane Inlet Mass Spectrometry (MIMS). 
 

Kontaktpersoner: 

Thomas Witterseh 

Tlf.: +45 7220 2311 

mailto:info@teknologisk.dk
http://www.teknologisk.dk/
http://www.teknologisk.dk/specialister/22756
http://www.teknologisk.dk/specialister/22756
http://www.teknologisk.dk/specialister/24323
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thomas.witterseh@teknologisk.dk 

 
Sabine Lindholst  

Tlf.: +45 7220 1835 

sabine.lindholst@teknologisk.dk 

 
Allan K. Poulsen  

Tlf.: +45 7220 1824 

allan.k.poulsen@teknologisk.dk 
 

Yderligere oplysninger 

Thomas Witterseh  

Tlf.: +45 7220 2311 

thomas.witterseh@teknologisk.dk 

 
Sabine Lindholst 

 Tlf.: +45 7220 1835 

sabine.lindholst@teknologisk.dk 

 
Allan K. Poulsen 

 Tlf.: +45 7220 1824 

allan.k.poulsen@teknologisk.dk 

mailto:thomas.witterseh@teknologisk.dk
mailto:sabine.lindholst@teknologisk.dk
mailto:sabine.lindholst@teknologisk.dk
mailto:allan.k.poulsen@teknologisk.dk
mailto:allan.k.poulsen@teknologisk.dk
mailto:thomas.witterseh@teknologisk.dk
mailto:thomas.witterseh@teknologisk.dk
mailto:sabine.lindholst@teknologisk.dk
mailto:sabine.lindholst@teknologisk.dk
mailto:allan.k.poulsen@teknologisk.dk
mailto:allan.k.poulsen@teknologisk.dk
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Overfladevand 
 
 

Biologisk Institut, Det Naturvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Campusvej 55, 5230 Odense M. 

Telefonnummer: +45 6550 2752 

E-mail: mj@biology.sdu.dk 

Hjemmeside: http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/I_Biologi.aspx 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Næringssaltomsætning i overfladevand. 

Næringssaltes strukturerende effekt i overfladevand. 

Hormonforstyrrende stoffer i ferskvandssystemer. 

Konkrete aktiviteter: 

Forskningscenter for sø-restaurering, CLEAR. 

Våde enge som bufferzoner langs vandløb. 

Forskningscenter for retablering af Ålegræs. 

Modeludvikling af sedimentstabilitet i kohæsive sedimenter. 

 
VRD-baseret modellering af næringsstof-aflastning af søer og lavvandede kyst områder. 

Eventuelle links: 

http://www.lake-restoration.net/ 
 

Beskrivelse af teknologier: 

Kemisk binding af fosfor i søer vha. aluminium tilsætning. 
 

Kontaktpersoner: 

Henning Jensen 

Tlf.: +45 6550 2223 

hsj@biology.sdu.dk 

 
Mogens Flindt 

Tlf.: +45 6550 2606 

mrf@biology.sdu.dk 

 
Poul Bjerregaard 

 Tlf.: +45 6550 2456 

poul@biology.sdu.dk 

Yderligere oplysninger 

Henning Jensen 

Tlf.: +45 6550 2223 

hsj@biology.sdu.dk 

 
Mogens Flindt 

Tlf.: +45 6550 2606 

mrf@biology.sdu.dk 

 
Poul Bjerregaard  

Tlf.: +45 6550 2456 

poul@biology.sdu.dk 

mailto:mj@biology.sdu.dk
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/I_Biologi.aspx
http://www.lake-restoration.net/
mailto:hsj@biology.sdu.dk
mailto:hsj@biology.sdu.dk
mailto:mrf@biology.sdu.dk
mailto:mrf@biology.sdu.dk
mailto:poul@biology.sdu.dk
mailto:poul@biology.sdu.dk
mailto:hsj@biology.sdu.dk
mailto:hsj@biology.sdu.dk
mailto:mrf@biology.sdu.dk
mailto:mrf@biology.sdu.dk
mailto:poul@biology.sdu.dk
mailto:poul@biology.sdu.dk
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Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) 
 
 

Generel information 

Adresse: Lyngbyvej 100, DK-2100 København Ø 
Telefonnummer: +45 3915 7500 

E-mail: epost@dmi.dk 

Hjemmeside: www.dmi.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Kvantitativ nedbør: 

Nedbørsmåling, forudsigelser og beregninger og Operationel oceanografi. 

Konkrete aktiviteter: 

Nedbørsmåling, forudsigelser og beregninger. 

Målinger fra radar og satellit. 

Beregning af nedbør via realistiske numeriske modeller (HIRLAM). 

Operationel modellering af havet: strøm, salt, temperatur, bølger m.m. 

Stormflodsvarsling. 

Udvikling af Økosystem-modeller. 

Eventuelle links: 

dmi.dk 

ocean.dmi.dk 
 

 
Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Nicolai Kliem 

Tlf.: +45 3915 7211 

nk@dmi.dk 

 
Claus Kern Hansen 

Tlf.: +45 3915 7580 

ckh@dmi.dk 

Yderligere oplysninger 

Nicolai Kliem 

Tlf.: +45 3915 7211 

nk@dmi.dk 

 
Claus Kern Hansen 

Tlf.: +45 3915 7580 

ckh@dmi.dk 

mailto:epost@dmi.dk
http://www.dmi.dk/
mailto:nk@dmi.dk
mailto:nk@dmi.dk
mailto:ckh@dmi.dk
mailto:ckh@dmi.dk
mailto:nk@dmi.dk
mailto:nk@dmi.dk
mailto:ckh@dmi.dk
mailto:ckh@dmi.dk
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http://hyacints.dk 

 
Vand og Miljøforvaltning: 

http://www.dhigroup.com/Solutions/WaterAndEnvironmentalManagement.aspx 

 

 

DHI 
 
 

Generel information 

Adresse: Agern Allé 5, 2970 Hørsholm 

Telefonnummer: +45 4516 9200 

E-mail: dhi@dhigroup.com 

Hjemmeside: www.dhigroup.com 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

• Internationalt førende indenfor integreret modellering af overfladevand og grundvand inkl. vand, vandkvalitet 

og habitat modellering. 

• Internationalt førende indenfor IWRM forvaltning af vand- og miljøressourcer. 

• Bæredygtig vandressource og miljøforvaltning herunder klimatilpasning. 

• Monitering og modellering af vandressourcer og kvalitet i forhold til EU’s vandrammedirektiv. 

• Multi-objektiv reservoir optimering for vandkraft, oversvømmelse, 

drikkevand og kunstvanding. 

• Oversvømmelsesvarsling og oversvømmelsesbeskyttelse, herunder implementering af EU’s 

Oversvømmelsesdirektiv. 

• Økologisk monitering og modellering inkl. Vådområder. 

• Data assimilation til monitering og varsling. 

• Anvendelse af satellitmålinger og radar til monitering og forvaltning. 

• Optimering og monitering af kunstvanding. 

Konkrete aktiviteter: 

• RISKPOINT: Assessing the risks posed by point source contamination to groundwater and surface water 

resources (Det Strategiske Forskningsråds Programkomite for Energi og Miljø (DSF- EnMi). 

 
• HYACINTS: HYdrological Modelling for Assessing Climate Change Impacts at differeNT Scales (Det 

Strategiske Forskningsråds Programkomite for Energi og Miljø (DSF- EnMi). 

 
• World Health Organization (WHO) Collaborating Center 

for Water and Health (since 2004) in continuation of being the WHO Collaborating Centre for Water Quality 

Assessment (since 1993). 

 
• Resource Centre for the Global Water Partnership (since 2000). 

 
• United Nations Environmental Programme (UNEP) Collaborating Center for Water and Environment (since 

2004) in continuation of being the UNEP Collaborating Center for Freshwater Quality Monitoring and 

Assessment (since 1976). 

 
• Udvikling af data assimileringsteknologi til effektiv udnyttelse af målinger (herunder observationer fra 

satellitter og radar) og kombination med matematisk modellering til miljømonitering og varsling. 

 
• Udvikling af vandressourcerforvaltning teknologier til fordeling, prissætning og cost-benefit analyser. 

 
• DHI gennemfører F&U aktiviteter indenfor dette område som en del af DHI’s Resultatkontrakt med 

Videnskabsministeriet. Indholdet kan ses på: http://bedreinnovation.dk/vandressourcer-landbrug-og- 

milj%C3%B8 

Eventuelle links: 

Klima: 

Overfladevandkvalitet: 

http://www.dhigroup.com/Solutions/WaterAndEnvironmentalManagement/SurfaceWaterQuality.aspx 

 
Oversvømmelse: 

http://hyacints.dk/
http://www.dhigroup.com/Solutions/WaterAndEnvironmentalManagement.aspx
mailto:dhi@dhigroup.com
http://www.dhigroup.com/
http://bedreinnovation.dk/vandressourcer-landbrug-og-
http://www.dhigroup.com/Solutions/WaterAndEnvironmentalManagement/SurfaceWaterQuality.aspx
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http://www.virksomhedernes-miljoeguide.dk 

 
Oversvømmelser, floder og reservoirer: 

http://www.dhigroup.com/Solutions/RiversAndReservoirs.aspx 

 
Tørke: 

www.aquastress.net/ 

 
Kunstvanding: http://www.safir4eu.org/SAFIR.asp 

 
Satellit: 

http://www.gras.ku.dk/ 

 

http://projects.dhi.dk/floodrelief/ 

 http://www.dhigroup.com/Solutions/RiversAndReservoirs.aspx 

 
Modellering: 

www.dhigroup.com/software 

 
Sustainable Water governance: http://www.dhigroup.com/Policy.aspx 

 
Vand oprensning teknologier: 

http://www.dhigroup.com/Solutions/WaterAndEnvironmentalManagement/RemediationTechnologies.aspx 

 
IWRM: 

http://www.dhigroup.com/Solutions/WaterAndEnvironmentalManagement/IntegratedWaterResourceManagem 

entIWRM.aspx 

http://www.spacecenter.dk/research/geodesy/hydrograv 

 
Økologi: 

http://www.environment.fi/syke/rebecca 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

• Bæredygtig vandressource og miljøforvaltning herunder klimatilpasning. 

 
• Monitering og modellering af vandressourcer og kvalitet i forhold til Vandrammedirektiv. 

 
• indenfor integreret modellering af overfladevand og grundvand. 

 
• Multi-objektiv reservoir optimering for vandkraft, oversvømmelse, 

drikkevand og kunstvanding. 

 
• EIA Environmental impact assessment 

 
• Vandoprensningsteknologier 

 
• Overfladevandkvalitet modellering og forvaltning 

 
• Sedimenttransport og flodmorfologi 

 
• Beskyttelse af vådområder og flodgenopretning 

 
• Oversvømmelsesvarsling og oversvømmelsebeskyttelse. 

 

Kontaktpersoner: 

Michael Butts 

Tlf.: +45 4516 9200 

mib@dhigroup.com 

 
Henrik Madsen 

Tlf.: +45 4516 9200 

hem@dhigroup.com 

 
Henrik Larsen 

Tlf.: +45 4516 9200 

hel@dhigroup.com 

Yderligere oplysninger 

Michael Butts 

Tlf.: +45 4516 9200 

mib@dhigroup.com 

http://www.virksomhedernes-miljoeguide.dk/
http://www.dhigroup.com/Solutions/RiversAndReservoirs.aspx
http://www.aquastress.net/
http://www.safir4eu.org/SAFIR.asp
http://www.gras.ku.dk/
http://projects.dhi.dk/floodrelief/
http://www.dhigroup.com/Solutions/RiversAndReservoirs.aspx
http://www.dhigroup.com/software
http://www.dhigroup.com/Policy.aspx
http://www.dhigroup.com/Solutions/WaterAndEnvironmentalManagement/RemediationTechnologies.aspx
http://www.dhigroup.com/Solutions/WaterAndEnvironmentalManagement/IntegratedWaterResourceManagem
http://www.dhigroup.com/Solutions/WaterAndEnvironmentalManagement/IntegratedWaterResourceManagem
http://www.spacecenter.dk/research/geodesy/hydrograv
http://www.environment.fi/syke/rebecca
mailto:mib@dhigroup.com
mailto:mib@dhigroup.com
mailto:hem@dhigroup.com
mailto:hem@dhigroup.com
mailto:hel@dhigroup.com
mailto:hel@dhigroup.com
mailto:mib@dhigroup.com
mailto:mib@dhigroup.com
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Henrik Madsen 

Tlf.: +45 4516 9200 

hem@dhigroup.com 

 
Henrik Larsen 

Tlf.: +45 4516 9200 

hel@dhigroup.com 
 
 
Faggruppen for Plante og Jordvidenskab, Institut for Jordbrug & Økologi, Det Biovidenskabelige 

Fakultet, K.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Thorvaldsensvej 40, opg. 4, 3. sal, 1871 Frb C 

Telefonnummer: +45 3533 3496 
E-mail: 

Hjemmeside: http://www.agri.life.ku.dk/faggr/plantandsoil.aspx 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Gruppen har stærke kompetencer på omsætning, binding og transport af næringsstoffer og miljøfremmede 

stoffer i jord. 

Konkrete aktiviteter: 

AMORPH: Dyrkningspraksis - mobilitet, tilgængelighed og tilbageholdelse af fosfor i jord. 

 
I dette projekt vil vi undersøge, hvordan aspekter af dyrkningspraksis, såsom gødningstype og -historie, 

kalkning, jordbearbejdning og timing af markoperationer påvirker den potentielle mobilitet af kolloidbundet og 

opløst P. Disse resultater vil gøre det muligt, at tilpasse dyrkningspraksis således, at den potentielle mobilitet 

af opløst og kolloidbundet fosfor i pløjelaget reduceres. 

Projektet sigter også mod at kunne udvikle en model, der kan beskrive udviklingen af fosfortallet på 

markskala, som funktion af nettotilførslen af fosfor. Dette vil styrke rådgivningen omkring fosforgødskning i 

Danmark. Desuden vil der blive udviklet pedotransfer-funktioner til bestemmelse af fosforbindingskapacitet 

og -mætningsgrad for danske jorde. Begge værktøjer vil kunne inddrages i risikovurdering af fosfortab i 

Danmark. 

PATHOS: Udvaskning af patogener og hormonlignende stoffer til vandmiljøet fra separeret husdyrgødning. 

Forskningen i projektet vil klarlægge, i hvilket omfang der foreligger en risiko for forurening af vores 

ferskvandsreserve med smitstoffer og hormoner fra behandlet gylle, der i stigende grad udbringes i landbruget. 
Projektet vil bidrage yderligere til udvikling af molekylære teknikker til detektion af DNA og mRNA fra 

smitstoffer i ferskvand, for at kunne foretage en kvantificering af flere af disse organismer i fremtidige 

RealTime PCR baserede systemer. Samtidig vil der ske en yderligere udvikling af metoder til kvantificering af 

naturlige østrogener i miljøprøver. 

Projektet vil anvende disse teknikker til at undersøge, hvilken indflydelse gylle-oparbejdningsteknikker har på 

overlevelsen af smitstoffer og holdbarheden af naturlige østrogener. Dernæst vil spredningen af disse 

forureningskomponenter til grundvand og overfladevand efter udbringning undersøges. 

Eventuelle links: 

http://www.agri.life.ku.dk/faggr/plantandsoil/Research/PNSF/Utilizationof/PATHOS.aspx 

http://www.agri.life.ku.dk/faggr/plantandsoil/Research/PNSF/Soilorganic/AMORPH.aspx 
 

 
Beskrivelse af teknologier: 

mailto:hem@dhigroup.com
mailto:hem@dhigroup.com
mailto:hel@dhigroup.com
mailto:hel@dhigroup.com
http://www.agri.life.ku.dk/faggr/plantandsoil.aspx
http://www.agri.life.ku.dk/faggr/plantandsoil/Research/PNSF/Utilizationof/PATHOS.aspx
http://www.agri.life.ku.dk/faggr/plantandsoil/Research/PNSF/Utilizationof/PATHOS.aspx


Vidensinstitutioner og miljøeffektive teknologier, Katalog, Overfladevand 

Side 190 

 

 

 

Kontaktpersoner: 

Lars Stoumann Jensen 

Tlf.: +45 3533 3470 

lsj@life.ku.dk 

Yderligere oplysninger 

Lars Stoumann Jensen 

Tlf.: +45 3533 3470 

lsj@life.ku.dk 
 
 

Fonden Dansk Standard 
 
 

Generel information 

Adresse: Kollegievej 6, 2920 Charlottenlund 

Telefonnummer: +45 3996 6101 
E-mail: dansk.standard@ds.dk 

Hjemmeside: www.ds.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Standardisering - indeluft, overflade- og grundvand. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Standardisering inden for CEN/TC 351 Release of regulated dangerous substances. 

 
• Området omfatter afgivelse af farlige stoffer til indeluften, samt overflade- og grundvand. 

Eventuelle links: 

http://www.ds.dk/da-DK/ydelser/Standardisering/S-udvalg/S-417/Sider/default.aspx 
 

Beskrivelse af teknologier: 

Området er mandateret og vil indgå som krav i kommende 2. generation af harmoniserede produktstandarder 

under Byggevaredirektivet, når dette i 2011 skifter status til en Byggevareforordning. 

 
Der er dansk deltagelse i arbejdsgrupper under CEN/TC 351. 

 

Kontaktpersoner: 

Erling Trudsø 

Tlf.: +45 3996 6119 

ert@ds.dk 

Yderligere oplysninger 

Erling Trudsø 

Tlf.: +45 3996 6119 

ert@ds.dk 
 
 

Forskergruppe Vandressourcer, HOBE – Center for Hydrologi, Institut for Geografi og Geologi, 

K.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Øster Voldgade 10, 1350 København K. 

Telefonnummer: 

E-mail: geo@geo.ku.dk 

Hjemmeside: www.geo.dk 

mailto:lsj@life.ku.dk
mailto:lsj@life.ku.dk
mailto:lsj@life.ku.dk
mailto:lsj@life.ku.dk
mailto:dansk.standard@ds.dk
http://www.ds.dk/
http://www.ds.dk/da-DK/ydelser/Standardisering/S-udvalg/S-417/Sider/default.aspx
mailto:ert@ds.dk
mailto:ert@ds.dk
mailto:ert@ds.dk
mailto:ert@ds.dk
mailto:geo@geo.ku.dk
http://www.geo.dk/
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Information om forskning og aktiviteter 
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Simulering af vandløbsafstrømning, vandudveksling mellem grundvand og overfladevand. 
 

Konkrete aktiviteter: 

1. Feltundersøgelser af vandudveksling mellem grundvand og overfladevand. 

 
2. Hydrologiske studier af opland i Danmark, Kina og Spanien. 

 
3. Arealanvendelsen betydning for vandkvalitet. 

 
4. Bufferzoner omkring vandløb og søer. 

Eventuelle links: 

www.lake-restoration.net 

www.hobe-center.dk 
 

 
Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Karsten Høgh Jensen 

Tlf.: +45 3532 2484 

khj@geo.ku.dk 

 
Peter Engesgaard 

Tlf.: +45 3532 2464 

pe@geo.ku.dk 

Yderligere oplysninger 

Karsten Høgh Jensen 

Tlf.: +45 3532 2484 

khj@geo.ku.dk 

 
Peter Engesgaard 

Tlf.: +45 3532 2464 

pe@geo.ku.dk 
 
 

Geokemisk og Hydrologisk afdelinger, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og 

Grønland (GEUS) 
 
 

Generel information 

Adresse: Østervoldgade 10, 1350 København K 

Telefonnummer: +45 3814 2000 

E-mail: geus@geus.dk 
Hjemmeside: www.geus.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

- Vandbalancen 

- Udvaskning af kvælstof 

Konkrete aktiviteter: 

Ingen – se Ressourceforbrug / ressourceoptimering 

Eventuelle links: 

http://www.lake-restoration.net/
http://www.lake-restoration.net/
mailto:khj@geo.ku.dk
mailto:khj@geo.ku.dk
mailto:pe@geo.ku.dk
mailto:pe@geo.ku.dk
mailto:khj@geo.ku.dk
mailto:khj@geo.ku.dk
mailto:pe@geo.ku.dk
mailto:pe@geo.ku.dk
mailto:geus@geus.dk
http://www.geus.dk/
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Beskrivelse af teknologier: 

Ingen 
 

Kontaktpersoner: 
 

 

Yderligere oplysninger 
 

 
 

Institut for Bioscience, Det Nationale Center for Miljø og Energi (DMU), Aarh.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Bygning 1540, Aarhus Universitet, 8000 Århus C 
Telefonnummer: +45 8942 2729 
E-mail: biologi@biology.au.dk 
Hjemmeside: http://www.biology.au.dk/index.jsp 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Omsætning af kvælstofforbindelser samt udvikling af sensorteknologi til måling af vandkvalitet. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Udforskning af hvordan naturlige akvatiske miljøer omsætter kvælstofforbindelser, herunder udvikling af 

sensorer for ilt, nitrat, nitrit og lattergas til monitorering af miljøet. Der arbejdes nationalt og internationalt, 

herunder med 2 projekter i Stillehavet og et i Amazonas. 

Eventuelle links: 
 

 

www.Unisense.com 

Beskrivelse af teknologier: 

Sensorer for ilt med detektionsgrænse under langtidsmonitorering ned til 1 nM. Sensor for lattergas. 

Biosensorer for nitrat og nitrit. 
 

Kontaktpersoner: 

Niels Peter Revsbech 

Tlf.: +45 8942 3244 

Revsbech@biology.au.dk 

Yderligere oplysninger 

Niels Peter Revsbech 

Tlf.: +45 8942 3244 

Revsbech@biology.au.dk 
 
 

Institut for Byggeri og Anlæg, Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Sohngaardsholmsvej 57, 9000 Aalborg 

Telefonnummer: +45 9940 8484 
E-mail: pbp@civil.aau.dk 

Hjemmeside: www.civil.aau.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Bestemmelse og modellering af regn- og spildevandsafstrømning fra bymæssig bebyggelse. 

mailto:biologi@biology.au.dk
file:///C:/Users/O/Documents/1-UNDERBIBLIOTEKER/06_output/udfyldte%20skemaer%20fra%20vidensinstitutionerne/au-biologi/miljÃ¸effektiv-biol-inst089.doc%23%2591,4228,4262,0,,http:/www.biology.au.dk/index.jsp
http://www.unisense.com/
mailto:Revsbech@biology.au.dk
mailto:Revsbech@biology.au.dk
mailto:Revsbech@biology.au.dk
mailto:pbp@civil.aau.dk
http://www.civil.aau.dk/
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Bestemmelse af regnens variation i tid og sted ved hjælp af lokale vejrradarmålinger. 

 
Styring og regulering af afløbssystemer og renseanlæg ud fra vejrradarbaseret prognoser for nedbør. 

Bestemmelse af akkumuleret forurening i motorvejsbassiner. 

Fysiske og numeriske modeller af strømningsforhold og stoftransport i overløbsbygværker, 

forsinkelsesbassiner, sandfang og andre afløbstekniske bygværker. 

 
Biologisk, kemisk og geomorfologisk effektvurdering af vandløbsrestaurering. 

Modellering af biotisk respons på eutrofiering, organisk forurening og fysisk forstyrrelse i vandløb. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Målestation i Frejlevs afløbssystem. 

Aalborg Vejrradar. 

 
Storm and Wastewater Informatics (SWI-projektet). 

Samarbejdsprojekt med Vejdirektoratet omkring motorvejsbassiner ved Odense-Svendborg motorvejen. 

Samarbejde med Orbicon og Macaulay Land Use Institute i Skotland om effektvurdering af 

vandløbsrestaurering. 

Eventuelle links: 

http://www.frejlev.civil.aau.dk 

http://www.aalborgvejrradar.dk/aau/index.htm 

http://vbn.aau.dk/research/storm_and_wastewater_informatics(14438342)/ 

http://www.highwayponds.civil.aau.dk 

 

Beskrivelse af teknologier: 

Der tilbydes at udføre fysiske og numeriske modelforsøg af strømningsforhold og stoftransport i 

overløbsbygværker, forsinkelsesbassiner, sandfang og andre afløbstekniske bygværker med henblik på at opnå 

optimal hydraulisk funktion og stoffjernelse af opløst og partikulær forurening herunder miljøfremmede stoffer. 

 
Hydraulisk og biologisk modellering af effekter af vandløbsreaturering 

 

Kontaktpersoner: 

Lektor Kjeld Schaarup-Jensen 

Tlf.: +45 9940 8483 

ksj@civil.aau.dk 

 
Morten Lauge Pedersen 

Tlf.: +45 9940 8477 

MLP@CIVIL.AAU.DK 

 
Lektor Michael R. Rasmussen 

Tlf.: +45 9940 8485 

mr@civil.aau.dk 

Yderligere oplysninger 

Lektor Kjeld Schaarup-Jensen 

Tlf.: +45 9940 8483 

ksj@civil.aau.dk 

http://www.frejlev.civil.aau.dk/
http://www.frejlev.civil.aau.dk/
http://vbn.aau.dk/research/storm_and_wastewater_informatics(14438342)/
http://vbn.aau.dk/research/storm_and_wastewater_informatics(14438342)/
http://vbn.aau.dk/research/storm_and_wastewater_informatics(14438342)/
mailto:ksj@civil.aau.dk
mailto:ksj@civil.aau.dk
mailto:MLP@CIVIL.AAU.DK
mailto:mr@civil.aau.dk
mailto:mr@civil.aau.dk
mailto:ksj@civil.aau.dk
mailto:ksj@civil.aau.dk
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Morten Lauge Pedersen 

Tlf.: +45 9940 8477 

MLP@CIVIL.AAU.DK 

 
Lektor Michael R. Rasmussen 

Tlf.: +45 9940 8485 

mr@civil.aau.dk 
 
 
Institut for Byggeri og Anlæg, DTU BYG, Danmarks Tekniske Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Brovej, Bygning 117, 2800 Kgs. Lyngby 

Telefonnummer: +45 4525 1700 

E-mail: byg@byg.dtu.dk 

Hjemmeside: www.byg.dtu.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

1) In-situ afbrænding af olie ved oliespild i Arktisk farevand. 

 
2) Oprensning af forurenede bundsedimenter fra søer og damme 

Konkrete aktiviteter: 

1) Eksperimenter til bestemmelse af muligheden for in-situ afbrænding. Bestemmelse af maksimal responstid 

for forskellige olietyper. 

 
2) Eletrodialytisk oprensning af sedimenter fra søer og damme for fjernelse af cadmium og andre giftige 

elementer under bevarelse af fosfor. Eventuelt genbrug i landbrugssektoren. 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

1) Janne Fritt-Rasmussen 

Tlf.: +45 4525 2240 

jfr@byg.dtu.dk 

 
1+2) Arne Villumsen 

Tlf.: +45 4525 2165 

av@byg.dtu.dk 

 
2) Pernille E. Jensen 

Tlf.: +45 4525 2255 

pej@byg.dtu.dk 

Yderligere oplysninger 

1) Janne Fritt-Rasmussen 

Tlf.: +45 4525 2240 

jfr@byg.dtu.dk 

 
1+2) Arne Villumsen 

Tlf.: +45 4525 2165 

av@byg.dtu.dk 

mailto:MLP@CIVIL.AAU.DK
mailto:mr@civil.aau.dk
mailto:mr@civil.aau.dk
mailto:byg@byg.dtu.dk
http://www.byg.dtu.dk/
mailto:jfr@byg.dtu.dk
mailto:jfr@byg.dtu.dk
mailto:av@byg.dtu.dk
mailto:av@byg.dtu.dk
mailto:pej@byg.dtu.dk
mailto:pej@byg.dtu.dk
mailto:jfr@byg.dtu.dk
mailto:jfr@byg.dtu.dk
mailto:av@byg.dtu.dk
mailto:av@byg.dtu.dk
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2) Pernille E. Jensen 

Tlf.: +45 4525 2255 

pej@byg.dtu.dk 
 
 
Institut for Grundvidenskab og Miljø, Det Biovidenskabelige Fakultet, K.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C 

Telefonnummer: +45 3533 2366 

E-mail: igm@life.ku.dk 
Hjemmeside: www.igm.life.ku.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

1) Forskning i jord-plante-atmosfære systemet med særlig henblik på udnyttelse og beskyttelse af jord- og 

vandressourcen i relation til planteproduktion. 

 
2) Vandkvalitet, kemiske stoffers mobilitet og nedbrydning i vand, kemiske reaktioner mellem 

forureningsstoffer og forskellige typer sorberende geologiske materialer til tilbageholdelse af vand både som 

naturlige processer i jord/sediment og i konstruerede filteranlæg i det åbne land og i byområder. 

 
Arealanvendelsens betydning for vandkvalitet i afstrømningen af vand i både dræn og vandløb. 

Konkrete aktiviteter: 

1) Projekt vedr. modellering af udvaskning af pesticider til dræn og grundvand (Finansiering: Miljøstyrelsen). 

Projekt vedr. modellering af vandbesparende vandingsmetoder (Finansiering: EU). 

2) Jordbundens egenskaber i alle jordtyper og fugtighedsforhold med henblik på at forstå og kunne modellere 

mobilitet og nedbrydning af forurenende og miljøfremmede stoffer i relation til kvalitet af overfladevand og 

naturpåvirkning, og deraf kunne anvise løsninger i form af ændret driftsform og vegetation for den ønskede 

beskyttelse. 

 
Forskning i mobilitet og nedbrydning af forureningsstoffer (f.eks. Fosfat, pesticider, glyphosat, nitrat, 

organiske miljøfremmede stoffer, PAH, chlorerede og polyfluorerede kulbrinter). 

Eventuelle links: 

2) http://www.igm.life.ku.dk/Research/igv_soilEnvChem.aspx 
 

Beskrivelse af teknologier: 

1) Jord-plante-atmosfære model (Daisy) til beregning af: 

• Markvandbalancen og dens elementer, herunder drænafstrømning og nedsivningen til det øvre grundvand. 

• Markkvælstofbalancen og dens elementer, herunder udvaskning af kvælstof til dræn og til det øvre grundvand. 

• Pesticiders skæbne. 

• Udbytter 

• Jordkvalitet, herunder organisk stof i jord. 

 
En version af modellen er udviklet til administrative forhold. Modellen 

kan anvendes på markskala og opskaleres til regional skala. 

2) Jordbundsmineraler og humusstoffers egenskaber til fremme af nedbrydning og sorption af bl.a. fosfat, 

pesticider, glyphosat, nitrat, organiske miljøfremmede stoffer, PAH, chlorerede og polyfluorerede kulbrinter 

og organiske overfladeaktive stoffer, i overfladevand fra befæstede arealer inden det ledes til vandløb. 

 
Nitrat reduktion og fosfat-tilbageholdelse i vådområder til beskyttelse af vandløb i det åbne land. 

mailto:pej@byg.dtu.dk
mailto:pej@byg.dtu.dk
mailto:igm@life.ku.dk
http://www.igm.life.ku.dk/
http://www.igm.life.ku.dk/Research/igv_soilEnvChem.aspx
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Kontaktpersoner: 

1) Søren Hansen 

Tlf.: +45 3533 3386 

sha@life.ku.dk 

 
2) Bjarne W. Strobel 

Tlf.: +45 3533 2411 

bjwe@life.ku.dk 

 
2) Hans Christian B. Hansen 

Tlf.: +45 3533 2418 

haha@life.ku.dk 

 
2) Anne Louise Gimsing 

Tlf.: +45 3533 2413 

angi@life.ku.dk 

Yderligere oplysninger 

1) Søren Hansen 

Tlf.: +45 3533 3386 

sha@life.ku.dk 

 
2) Bjarne W. Strobel 

Tlf.: +45 3533 2411 

bjwe@life.ku.dk 

 
2) Hans Christian B. Hansen 

Tlf.: +45 3533 2418 

haha@life.ku.dk 

 
2) Anne Louise Gimsing 

Tlf.: +45 3533 2413 

angi@life.ku.dk 
 
 

Institut for Havebrugsproduktion, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarh.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Kirstinebjergvej 10, 5792 Årslev 

Telefonnummer: +45 8999 3400 eller +45 8999 3300 

E-mail: AHP.DJF@agrsci.dk 

Hjemmeside: http://www.agrsci.dk/ny_navigation/forskning/institutter/institut_for_havebrugsproduktio 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Rodvækst af planter. Dette anvendes ved forskning i reduktion af tab af N fra rodzonen fra markafgrøder med 

særligt fokus på de næringskrævende grønsagsafgrøder. Vores viden på dette område er værdifuld for at undgå 

forurening af grundvand med N. 

 
Forskning rettet mod reduktion af pesticidanvendelsen gennem brug af andre metoder. Potentielt mindre 

pesticidudbringning og dermed reduceret risiko for grundvandsforurening. 

Konkrete aktiviteter: 

Efterafgrøder og vejledning i optimal brug af efterafgrøder i grønsagssædskifter til reduktion af 

nitratudvaskning. 

 
Grønsager og andre afgrøders rodvækst og mulighed for N-udnyttelse og dermed reduceret behov for N 

mailto:sha@life.ku.dk
mailto:sha@life.ku.dk
mailto:bjwe@life.ku.dk
mailto:bjwe@life.ku.dk
mailto:haha@life.ku.dk
mailto:haha@life.ku.dk
mailto:angi@life.ku.dk
mailto:angi@life.ku.dk
mailto:sha@life.ku.dk
mailto:sha@life.ku.dk
mailto:bjwe@life.ku.dk
mailto:bjwe@life.ku.dk
mailto:haha@life.ku.dk
mailto:haha@life.ku.dk
mailto:angi@life.ku.dk
mailto:angi@life.ku.dk
mailto:AHP.DJF@agrsci.dk
http://www.agrsci.dk/ny_navigation/forskning/institutter/institut_for_havebrugsproduktion
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gødskning. 

 
Simulering for afgrødevækst og kvælstof i planter og jord. 

 
Design af sædskifter med henblik på udnyttelse af jordens frie N. 

 
Anvendelse af varmt vand til bekæmpelse af skadegørere på formeringsmateriale og på produkter. 

Optimering af vandingsmetoder for forebyggelse af N udvaskning. 

Anvendelse af planteanalyser til bestemmelse af gødningsstatus og dermed optimering af gødningsanvendelsen. 

Anvendelse af særlige afgrøder med dybe rødder der opsamler ellers udvasket N. 

Anvendelse af plantestress som alternativ til kemiske stoffer ved produktion af potteplanter 

Anvendelse af placeret P gødning til opstart af afgrøder med henblik på reduktion at P gødskningen. 

Vækststyring i pæretræer som alternative til kemisk vækstregulering 

Forædling af sygdomsresistente afgrøder med henblik på mindre pesticid anvendelse. 
 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Hanne Lindhard Petersen 

Tlf.: +45 8999 3271 

Hanne.Lindhard@agrsci.dk 

Yderligere oplysninger 

Hanne Lindhard Petersen 

Tlf.: +45 8999 3271 
Hanne.Lindhard@agrsci.dk 

 
 

Institut for Jordbrug og Økologi, Det Biovidenskabelige Fakultet, K.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Thorvaldsensvej 40, Opgang 2, 3.sal, 1958 C 

Telefonnummer: +45 3533 2660 
E-mail: agreco@life.ku.dk 

Hjemmeside: http://www.agreco.life.ku.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

1) Kunst-vanding og tørketilpasning 

 
2) Detektion af mikroorganismer som danner uønskede afsmagsstoffer i overfladevand, der anvendes til 

fremstilling af drikkevand. 

Konkrete aktiviteter: 

1) Kunst-vanding og bioproduktivitet studeres i relation til vandbesparelse, da landbruget globalt anvender op 

til 80% af de tilgængelige ferskvandsressourcer. 

 
Ved at nedsætte vandforbruget påvirkes omgivelserne mindre, idet vand i vandløb (ecosysterm services) og 

mailto:Hanne.Lindhard@agrsci.dk
mailto:Hanne.Lindhard@agrsci.dk
mailto:Hanne.Lindhard@agrsci.dk
mailto:agreco@life.ku.dk
http://www.agreco.life.ku.dk/
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projekter, ViVa (Life, KU) og Sino-Danish University program (SDC). 

 

drikkevand vil være tilgængelig i større omfang for samfundet. 

 
2) 

1. Analyse af forekomst og biologi af mikroorganismer, som danner de jord- og mugagtige afsmagsstoffer 

geosmin og methylisoborneol (MIB). Stofferne er almindeligt forekommende i ferskvand, men de fjernes ikke 

ved normal vandbehandling i forbindelse med anvendelse af overfladevand til drikkevand. 

2. Relationer mellem miljøparametre og produktion af afsmagsstofferne analyseres med henblik på monitering 

af risikoen for høj forekomst af stofferne. Arbejdet udføres i samarbejde med Southeast Queensland Water, 

Brisbane. 
 

Eventuelle links: 

1) Vi arbejder globalt med vandbesparende vandingsteknikker delvis gennem deltagelse i EU- og Danida- 

1) Århus University, Foulum; Geografi KU, China Agricultural University, GUCAS China. 

 
2) http://www.staff.kvl.dk/~nogj/Aquatic/ 

Beskrivelse af teknologier: 

1) Implementering af vandbesparende vandingsteknikker som nu introduceres i kartoffelproduktionen i DK via 

Landscentret, Skejby. 

 
2) 

1. Anvendelse af PCR og fluorescens-baseret hybridiseringsteknik til kvantificering af mikroorganismer, som 

danner stofferne geosmin og MIB. 

2. Anvendelse af sandfiltre til biologisk fjernelse af geosmin og MIB i søvand. 

3. Kemisk analyse geosmin og MIB i vandprøver ved hjælp af GC-MS teknik. 
 

Kontaktpersoner: 

1) Fulai Liu 

Tlf.: +45 3533 3416 

fl@life.ku.dk 

 
1) Sven-Erik Jacobsen 

Tlf.: +45 3533 3388 

seja@life.ku.dk 

 
2) Lektor Niels O. G. Jørgensen 

Tlf.: +45 3533 2625 

nogj@life.ku.dk 

Yderligere oplysninger 

1) Fulai Liu 

Tlf.: +45 3533 3416 

fl@life.ku.dk 

 
1) Sven-Erik Jacobsen 

Tlf.: +45 3533 3388 

seja@life.ku.dk 

 
2) Lektor Niels O. G. Jørgensen 

Tlf.: +45 3533 2625 

nogj@life.ku.dk 

http://www.staff.kvl.dk/~nogj/Aquatic/
mailto:fl@life.ku.dk
mailto:fl@life.ku.dk
mailto:seja@life.ku.dk
mailto:seja@life.ku.dk
mailto:nogj@life.ku.dk
mailto:nogj@life.ku.dk
mailto:fl@life.ku.dk
mailto:fl@life.ku.dk
mailto:seja@life.ku.dk
mailto:seja@life.ku.dk
mailto:nogj@life.ku.dk
mailto:nogj@life.ku.dk
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Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarh.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Blichers Allé 20, Postbox 50, 8830 Tjele 

Telefonnummer: +45 8999 1900 

E-mail: Jpm.djf@agrisci.dk 

Hjemmeside: www.agrsci.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Erosion. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Studier af dyrkningens påvirkning af erosion og dermed forbundne risiko for tab af fosfor til vandmiljøet. 

Eventuelle links: 

http:\\np-risikokort.dk 
 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Goswin Johann Hackrath 

Tlf.: +45 8999 1715 

Goswin.Hackrath@agrsci.dk 

Yderligere oplysninger 

Goswin Johann Hackrath 

Tlf.: +45 8999 1715 

Goswin.Hackrath@agrsci.dk 
 
 

Institut for kemi, DTU Kemi, Danmarks Tekniske Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Kemitorvet 207, 2800 Kgs. Lyngby 

Telefonnummer: +45 4525 2419 
E-mail: isc@kemi.dtu.dk 

Hjemmeside: www.kemi.dtu.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Flow-injection Analyse (FIA), Sequential Injection Analyse (SIA) kromatografi, ICP-MS, AAS, Elektrokemisk 

analyse og kvalitetssikring. 

Konkrete aktiviteter: 

Kemisk analyse til miljømonitering, hvor FIA/SIA teknologien udnyttes til at give en høj prøvefrekvens under 

anvendelse af et minimum af kemikalier og andre ressourcer. 

Eventuelle links: http://www.flowinjection.com/ 

http://www.lachatinstruments.com/products/qcfia/fiaprimer.asp 

 
http://www.perkinelmer.com/search/search.htm?Ntt=fia 

mailto:Jpm.djf@agrisci.dk
http://www.agrsci.dk/
mailto:Goswin.Hackrath@agrsci.dk
mailto:Goswin.Hackrath@agrsci.dk
mailto:Goswin.Hackrath@agrsci.dk
mailto:isc@kemi.dtu.dk
http://www.kemi.dtu.dk/
http://www.flowinjection.com/
http://www.flowinjection.com/
http://www.perkinelmer.com/search/search.htm?Ntt=fia
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Beskrivelse af teknologier: 

Flow-injection analyse (FIA): On-line kemisk analyse i lukket system med slanger, pumper og ventiler, hvor 

kemiske reaktioner udnyttes til analyse af fx tungmetaller eller biologisk aktive molekyler. 

 
Sequential injection analyse (SIA): Forbedring af FIA, så systemet kontrolleres med computere, så analyse kan 

effektiviseres til et 

endnu mindre kemikalieforbrug i forbindelse med analysen. 

 
Lab-on-valve: Teknologi til håndtering af kemikalier i systemer med dimensioner af mikrometer. 

 

Kontaktpersoner: 

Jens E.T. Andersen 

Tlf.: +45 4525 2348 

jeta@kemi.dtu.dk 

 
Anders C. Raffalt 

Tlf.: +45 4525 2342 

acr@kemi.dtu.dk 

Yderligere oplysninger 

Jens E.T. Andersen 

Tlf.: +45 4525 2348 

jeta@kemi.dtu.dk 

 
Anders C. Raffalt 

Tlf.: +45 4525 2342 

acr@kemi.dtu.dk 
 
 

Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring - ENSPAC, Roskilde Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Universitetsvej 1, Postboks 260, 4000 Roskilde 

Telefonnummer: +45 4674 2000 
E-mail: ruc@ruc.dk 

Hjemmeside: www.ruc.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

1) Systemøkologi, modellering, akvatiske organismers fysiologiske økologi og interaktioner mellem akvatiske 

organismer. 

 
2) Udvikling af vandløbshabitatmodeller. 

Konkrete aktiviteter: 

1) Akvakultur: Udvikling af copepoder (vandlopper) som fiskefoder til akvakultur-industrien. 

Produktion af mikroalger til biodiesel-produktion. 

Bidrag til udvikling af økologiske modeller for biologiske processer i overfladevand. 

 
2) Udvikling af vandløbshabitatmodeller. Disse modeller kobles med hydrologiske modeller og anvendes til at 

vurdere indflydelse af grundvandsindvinding på vandløbsøkologiske forhold. 

Eventuelle links: 

2) www.ecohydrology.ruc.dk 

mailto:jeta@kemi.dtu.dk
mailto:jeta@kemi.dtu.dk
mailto:acr@kemi.dtu.dk
mailto:acr@kemi.dtu.dk
mailto:jeta@kemi.dtu.dk
mailto:jeta@kemi.dtu.dk
mailto:acr@kemi.dtu.dk
mailto:acr@kemi.dtu.dk
mailto:ruc@ruc.dk
http://www.ruc.dk/
http://www.ecohydrology.ruc.dk/
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Beskrivelse af teknologier: 

2) Udvikling af model-baserede redskaber/teknologier til vurdering af fysiske vandløbshabitatforhold og deres 

relation til vandføring og grundvandsindvinding. 
 

Kontaktpersoner: 

1) Benni Winding Hansen 

Tlf.: +45 4674 2406 

bhansen@ruc.dk 

 
1) Søren Laurentius Nielsen 

Tlf.: +45 4674 2722 

nielsen@ruc.dk 

 
2) Eva Bøgh 

Tlf.: +45 4674 3942 

eboegh@ruc.dk 

Yderligere oplysninger 

1) Benni Winding Hansen 

Tlf.: +45 4674 2406 

bhansen@ruc.dk 

 
1) Søren Laurentius Nielsen 

Tlf.: +45 4674 2722 

nielsen@ruc.dk 

 
2) Eva Bøgh 

Tlf.: +45 4674 3942 

eboegh@ruc.dk 
 
 

Institut for Miljøvidenskab, DMU, Aarh.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Frederiksborgvej 399, Boks 399, 4000 Roskilde 

Telefonnummer: +45 4630 1200 
E-mail: dmu@dmu.dk 

Hjemmeside: www.dmu.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Miljøøkonomi og politologi. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Udvikling af rumlige miljøøkonomiske modeller og beregningsværktøj vedr. omkostningseffektivitet af 

virkemidler og teknologier til reduktion af emissioner til overfladevand fra landbrug, rensningsanlæg og andre 

kilder. Udvikles på forskellig skala, fx Østersøen, de indre danske farvande, vandoplande. 

 
Undersøgelser af barrierer for brug af frivillig kompensation til fx reduktion af pesticidanvendelse i landbruget. 

Analysegrundlag kan anvendes som vidensgrundlag ift. overkommelse af barrierer for implementering af 

miljøteknologiske løsninger baseret på frivillighed- og kompensation. 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

mailto:bhansen@ruc.dk
mailto:bhansen@ruc.dk
mailto:nielsen@ruc.dk
mailto:nielsen@ruc.dk
mailto:eboegh@ruc.dk
mailto:eboegh@ruc.dk
mailto:bhansen@ruc.dk
mailto:bhansen@ruc.dk
mailto:nielsen@ruc.dk
mailto:nielsen@ruc.dk
mailto:eboegh@ruc.dk
mailto:eboegh@ruc.dk
mailto:dmu@dmu.dk
http://www.dmu.dk/
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Kontaktpersoner: 

Berit Hasler 

Tlf.: +45 4630 1835 

bh@dmu.dk 

Yderligere oplysninger 

Berit Hasler 

Tlf.: +45 4630 1835 

bh@dmu.dk 
 
 

Institut for Natur, Systemer og Modeller, Roskilde Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Universitetsvej 1, Postboks 260, 4000 Roskilde 

Telefonnummer: +45 4674 2000 
E-mail: nsm@ruc.dk 

Hjemmeside: http://www.ruc.dk/nsm/ 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Antifouling; kemi og biologi. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Udvikling af biocidfri malinger til skibe og installationer i vand. 

Eventuelle links: 

www.cismi.dk 

www.fibac.dk 

www.biolocus.com 
 
 

Beskrivelse af teknologier: 

Patenteret teknologi til kontrolleret release af enzymer fra coatede overflader. 
 

Kontaktpersoner: 

Kjeld Schaumburg 

Tlf.: +45 4674 2533 

ksch@ruc.dk 

Yderligere oplysninger 

Kjeld Schaumburg 

Tlf.: +45 4674 2533 

ksch@ruc.dk 
 
 

Institut for Vand og Miljøteknologi, DTU Miljø, Danmarks Tekniske Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Miljøvej, B113, DTU, 2800 Kgs. Lyngby 

Telefonnummer: +45 4525 1600 

E-mail: sekretariat@env.dtu.dk 

Hjemmeside: www.env.dtu.dk 

mailto:bh@dmu.dk
mailto:bh@dmu.dk
mailto:bh@dmu.dk
mailto:bh@dmu.dk
mailto:nsm@ruc.dk
http://www.ruc.dk/nsm/
http://www.cismi.dk/
http://www.cismi.dk/
http://www.biolocus.com/
http://www.biolocus.com/
mailto:ksch@ruc.dk
mailto:ksch@ruc.dk
mailto:ksch@ruc.dk
mailto:ksch@ruc.dk
mailto:sekretariat@env.dtu.dk
http://www.env.dtu.dk/
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Information om forskning og aktiviteter 
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Modeller for stoffer og deres distribution. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Brug af planter til rensning. Eventuelle links: 

http://www.env.dtu.dk/English/Research/Research%20Themes/Environmental%20Chemistry%20and%20Mi 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Stefan Trapp 

Tlf.: +45 4525 1622 

stt@env.dtu.dk 

Yderligere oplysninger 

Stefan Trapp 

Tlf.: +45 4525 1622 

stt@env.dtu.dk 
 
 

LCA Center Danmark 
 
 

Generel information 

Adresse: Hjortekærsvej 99, 2800 Kgs. Lyngby 

Telefonnummer: +45 3955 5955 
E-mail: info@lca-center.dk 

Hjemmeside: www.lca-center.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Livs Cyklus Analyser. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Rådgivning, netværk, oplysning og indsamling af viden. 

Eventuelle links: 

www.lca-center.dk 
 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Maria Strandesen 

Tlf.: +45 7215 7700 

mzs@force.dk 

Yderligere oplysninger 

Maria Strandesen 

Tlf.: +45 7215 7700 

mzs@force.dk 

http://www.env.dtu.dk/English/Research/Research%20Themes/Environmental%20Chemistry%20and%20Mi
mailto:stt@env.dtu.dk
mailto:stt@env.dtu.dk
mailto:stt@env.dtu.dk
mailto:stt@env.dtu.dk
mailto:info@lca-center.dk
http://www.lca-center.dk/
http://www.lca-center.dk/
mailto:mzs@force.dk
mailto:mzs@force.dk
mailto:mzs@force.dk
mailto:mzs@force.dk
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Nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi, Risø DTU, Danmarks Tekniske Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Frederiksborgvej 399, postbox 49, 4000 Roskilde 

Telefonnummer: +45 4677 4677 

E-mail: risoe@risoe.dk 

Hjemmeside: www.risoe.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Klimabetingede effekter på tilgængelighed og kvalitet af vand til plantevækst og nedsivning til grundvand. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Klimaeksperimenter med opvarmning, tørke og forhøjet CO2 og vurdering af konsekvenser for kvalitet og 

kvantitet af overfladevand. 

 
Måling og modellering af planters WUE (Water use efficiency) som grundlag for at vurdere vandforbrug ved 

plantevækst og planteproduktion. 

Eventuelle links: 

www.climaite.dk 
 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Claus Beier 

Tlf.: +45 4677 4161 

claus.beier@risoe.dk 

 
Teis Mikkelsen 

Tlf.: +45 4677 4162 

teis.mikkelsen@risoe.dk 

Yderligere oplysninger 

Claus Beier 

Tlf.: +45 4677 4161 

claus.beier@risoe.dk 

 
Teis Mikkelsen 

Tlf.: +45 4677 4162 

teis.mikkelsen@risoe.dk 
 
 

Skov & Landskab, Det Biovidenskabelige Fakultet, K.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Rolighedsvej 23 

Telefonnummer: +45 3533 1500 
E-mail: sl@life.ku.dk 

Hjemmeside: www.sl.life.ku.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Byplanmæssig tilpasning af eksisterende byer til mere nedbør. 

Rensning af afstrømmende regnvand vha. grønne teknologier. 

mailto:risoe@risoe.dk
http://www.risoe.dk/
http://www.climaite.dk/
mailto:claus.beier@risoe.dk
mailto:claus.beier@risoe.dk
mailto:teis.mikkelsen@risoe.dk
mailto:teis.mikkelsen@risoe.dk
mailto:claus.beier@risoe.dk
mailto:claus.beier@risoe.dk
mailto:teis.mikkelsen@risoe.dk
mailto:teis.mikkelsen@risoe.dk
mailto:sl@life.ku.dk
http://www.sl.life.ku.dk/
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www.byerivandbalance.dk 

 

Konkrete aktiviteter: 

Strategisk partnerskab Vand i Byer: 

- Forsøg med rensning af vejafstrømning vha. filterjord. 

- Forsøg med magasinering af vejafstrømning vha. permeable belægninger. 

- Forsøg med styrkelse af bynatur gennem regnvandshåndtering. 

 
Innovationskonsortium Byer i Vandbalance: 

-  Forsøg med  udnyttelse af geomorfologisk variabilitet for hurtigere infiltration. 

-  Forsøg med afkobling, transport, magasinering og rensning af vejvand. 

 
Udvikling af Dobbeltporøs Filtrering 

- Udvikling af industrielt fremstillet enhedsmodul 

- Udvikling af forretningsmodel 

- Test af fuldskalaforsøg 

 
Formulering af eksportkoncept omkring Vand i Byer. 

Eventuelle links: 

www.vandibyer.dk 

Se ovenfor. 
www.sl.life.ku.dk/Forskning/ParkerOgUrbaneLandskaber/Dobbeltporoes_filtrering.aspx) 

 

 

Beskrivelse af teknologier: 

Dobbeltporøs Filtrering, testet i Ørestad på vejafstrømning med tilfredsstillende resultat. 

 
Filterjord, testet under laboratorieforhold på vejvand. Felttest under forberedelse. 

 

Kontaktpersoner: 

Marina Bergen Jensen 

Tlf.: +45 2724 4447 

mbj@life.ku.dk 

Yderligere oplysninger 

Marina Bergen Jensen 

Tlf.: +45 2724 4447 

mbj@life.ku.dk 
 
 

Teknologisk Institut 
 
 

Generel information 

Adresse: Gregersensvej, 2630 Taastrup 

Telefonnummer: +45 7220 2000 
E-mail: info@teknologisk.dk 

Hjemmeside: www.teknologisk.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Afløbssystemer til regnvand, herunder faskiner og andre komponenter. 

 
Fækal kildesporing. 

Konkrete aktiviteter: 

Klimaændringernes indflydelse på kloaknettets fremtidige funktion, herunder udvikling af nye 

komponentløsninger, faskinesystemer. Projekterne gennemføres i netværk med kommuner styrelser, udførende 

og universiteter. 

http://www.byerivandbalance.dk/
http://www.vandibyer.dk/
http://www.sl.life.ku.dk/Forskning/ParkerOgUrbaneLandskaber/Dobbeltporoes_filtrering.aspx)
http://www.sl.life.ku.dk/Forskning/ParkerOgUrbaneLandskaber/Dobbeltporoes_filtrering.aspx)
mailto:mbj@life.ku.dk
mailto:mbj@life.ku.dk
mailto:mbj@life.ku.dk
mailto:mbj@life.ku.dk
mailto:info@teknologisk.dk
http://www.teknologisk.dk/
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Nationalt og internationalt standardiseringsarbejde og bidrag til lovgivningen. 

 
Udvikling og anvendelse af mikrobiologiske markører til identifikation og sporing af kilder til fækal forurening 

af overfladevand, især med fokus på badevand. 
 

Eventuelle links: 
 

 

http://www.teknologisk.dk/specialister/23314 

http://www.teknologisk.dk/specialister/23350 

http://www.teknologisk.dk/specialister/22772 

Beskrivelse af teknologier: 

• Klimaændringernes indflydelse på kloaknettets fremtidige funktion. 

 
• Krav til renovering af afløbssystemer. 

 
• Tilstanden af både nye og gamle afløbssystemer. 

 
Analyse af vandprøver for indikatorbakterier for forskellige fækale forureningskilder. Dvs. at vi kan skelne om 

vandet er forurenet med fækalier fra en hest, en gris, en fugl, et svin eller et menneske. Denne viden kan bruge 

til at fokusere på afhjælpende tiltag. 
 

Kontaktpersoner: 

Ulrik Hindsberger  

Tlf.: +45 7220 2285 

ulrik.hindsberger@teknologisk.dk 

 
Jan Lorenzen 

Tlf.: +45 7220 1836 

jan.lorenzen@teknologisk.dk 

 
Aaron Marc Saunders  

Tlf.: +45 7220 1886 

aaron.saunders@teknologisk.dk 

Yderligere oplysninger 

Ulrik Hindsberger  

Tlf.: +45 7220 2285 

ulrik.hindsberger@teknologisk.dk 

 
Jan Lorenzen 

Tlf.: +45 7220 1836 

jan.lorenzen@teknologisk.dk 

 
Aaron Marc Saunders  

Tlf.: +45 7220 1886 

aaron.saunders@teknologisk.dk 

http://www.teknologisk.dk/specialister/23314
http://www.teknologisk.dk/specialister/23314
http://www.teknologisk.dk/specialister/22772
mailto:ulrik.hindsberger@teknologisk.dk
mailto:ulrik.hindsberger@teknologisk.dk
mailto:jan.lorenzen@teknologisk.dk
mailto:jan.lorenzen@teknologisk.dk
mailto:aaron.saunders@teknologisk.dk
mailto:aaron.saunders@teknologisk.dk
mailto:ulrik.hindsberger@teknologisk.dk
mailto:ulrik.hindsberger@teknologisk.dk
mailto:jan.lorenzen@teknologisk.dk
mailto:jan.lorenzen@teknologisk.dk
mailto:aaron.saunders@teknologisk.dk
mailto:aaron.saunders@teknologisk.dk


Side 207 

Vidensinstitutioner og miljøeffektive teknologier, Katalog, Reduktion af klimapåvirkning  

 

 

Reduktion af klimapåvirkning 
 
 

Afdelingen for Energi og Miljø, Statens Byggeforskningsinstitut (Sbi), Aalborg Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm 

Telefonnummer: +45 4586 5533 eller +45 9940 9940 

E-mail: sbi@sbi.dk 

Hjemmeside: www.sbi.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Reduktion af energiforbrug i eksisterende bygninger samt energieffektivt nybyggeri, herunder lavenergibyggeri. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Utallige. SBi er centralt placeret i udvikling på området, inklusive link til lovgivningen på området. 

Eventuelle links: 

www.sbi.dk 

www.sbi.dk 

Beskrivelse af teknologier: 

Utallige, både i relation til klimaskærm og installationer. Stigende fokus på synergi med 

energiforsyningssystemet, inklusive bygningsintegreret energiforsyning samt på metoder til nedbrydning af 

barrierer mod yderligere energieffektivisering af byggeriet. 
 

Kontaktpersoner: 

Søren Aggerholm 

Tlf.: +45 9940 2397 

soa@sbi.dk 

 
Kim Wittchen 

Tlf.: +45 9940 2379 

kbw@sbi.dk 

Yderligere oplysninger 

Søren Aggerholm 

Tlf.: +45 9940 2397 

soa@sbi.dk 

 
Kim Wittchen 

Tlf.: +45 9940 2379 

kbw@sbi.dk 
 
 

AgroTech A/S 
 
 

Generel information 

Adresse: Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N 

Telefonnummer: +45 8743 8400 

E-mail: nhl@agrotech.dk 

Hjemmeside: www.agrotech.dk 

mailto:sbi@sbi.dk
http://www.sbi.dk/
http://www.sbi.dk/
http://www.sbi.dk/
mailto:soa@sbi.dk
mailto:soa@sbi.dk
mailto:kbw@sbi.dk
mailto:kbw@sbi.dk
mailto:soa@sbi.dk
mailto:soa@sbi.dk
mailto:kbw@sbi.dk
mailto:kbw@sbi.dk
mailto:nhl@agrotech.dk
http://www.agrotech.dk/
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Information om forskning og aktiviteter 
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Carbon Footprint, Livscyklusanalyser og Cradle to Cradle (CTC) tankegang. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Klimavenlig Kvægproduktion. 

Klimavenlig Fjerkræproduktion. 

Mad & Klima Community m.fl. 

Eventuelle links: 

www.agrotech.dk/madogklima 

http://agrotech.dk/arbejdsomraader/aktiviteter-og-kurser/netvaerksgruppe-klima 

Beskrivelse af teknologier: 

AgroTech kan hjælpe med at udarbejde en klimastrategi og prioritere de indsatsområder, som skal sænke 

virksomhedens CO2-udledning. 

 
AgroTechs netværksgruppe Mad & Klima Community tilbyder ny viden til gavn for fødevareerhvervet. Vi 

beskæftiger os fx med mærkning, lovgivning, standarder, forbrugerholdninger og forskningsresultater. 

 
AgroTech tilbyder klimatjek og et eftersyn af klima- og miljøteknologier. 

 
AgroTech kan gennemgå og udregne klimabelastningen i hele værdikæden for et enkelt produkt, en service 

eller en teknologi. 
 

Kontaktpersoner: 

Anders Iversen 

Tlf.: +45 3092 1718 

aiv@agrotech.dk 

Yderligere oplysninger 

Anders Iversen 

Tlf.: +45 3092 1718 

aiv@agrotech.dk 
 
 

Center for Energi- og Miljøeffektive Teknologier (CEMIT), Det Tek. Fakultet og Det Nat. Fakultet, 

Syddansk Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 

Telefonnummer: +45 6550 7303 

E-mail: 

Hjemmeside: www.sdu.dk/CEMIT 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

1) Biosystemer og biomasseteknologi: 

Både institutterne på Det Tekniske Fakultet og Det Naturvidenskabelige Fakultet har opbygget stærke 

kompetencer inden for dette forskningsfelt, hvilket skaber en unik tværfaglig synergi. 

 
Området omfatter bl.a. ressource- og miljøoptimering af væksthuse, mekanisk ukrudtsbehandling i landbruget, 

brug af robotter, ressource- og miljøoptimering af stalde og teknologi til håndtering af gylle, bioenergisystemer 

og bioraffinaderier samt den grundlæggende forståelse af stofkredsløb og miljøeffekter i landbrug og 

biologiske systemer. 

http://www.agrotech.dk/madogklima
http://agrotech.dk/arbejdsomraader/aktiviteter-og-kurser/netvaerksgruppe-klima
mailto:aiv@agrotech.dk
mailto:aiv@agrotech.dk
mailto:aiv@agrotech.dk
mailto:aiv@agrotech.dk
http://www.sdu.dk/CEMIT
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2) Boligsystemer: 

Energi- og miljøoptimering af bolig, husholdningsapparater (f.eks. Køl, frys, vask, tørring, madlavning, 

rengøring mm.) og husholdningsprocesser. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Faktaark om igangværende aktiviteter herunder: 

• Remediation of phosphorus from animal slurry 

• Life Cycle Assessment of eco-efficient manure management technologies 

• Life Cycle Assessment of bio-diesel from animal fat. 

• Re-establishment of realgrass in estuaries and coastal waters. 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

1) Lektor ved Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknolog 

Birgir Norddahl 

Tlf.: +45 6550 3651 

bno@kbm.sdu.dk 

 
1) Lektor ved Biologi 

Erik Kristensen 

Tlf.: +45 6550 2754 

ebk@biology.sdu.dk 

 
1) Lektor ved Biologi 

Henning Jensen 

Tlf.: +45 6550 2223 

hsj@biology.sdu.dk 

 
1) + 2) Professor ved institut for kemi-, Bio- og Miljøteknologi 

Henrik Wenzel 

Tlf.: +45 6550 7374 

henrik.wenzel@kbm.sdu.dk 

 
1) Lektor ved Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknolog 

Knud Villy Christensen 

Tlf.: +45 6550 7478 

kvc@kbm.sdu.dk 

 
1) Lektor ved Biologi 

Mogens Flindt 

Tlf.: +45 6550 2606 

mrf@biology.sdu.dk 

 
1) Lektor ved Biologi 

Poul Bjerregaard  

Tlf.: +45 6550 2456 

poul@biology.sdu.dk 

 
1) Professor ved institut for kemi-, Bio- og Miljøteknologi 

Sven G. Sommer 

Tlf.: +45 6550 7359 

sgs@kbm.sdu.dk 

 
2) Lektor ved Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet 

mailto:bno@kbm.sdu.dk
mailto:bno@kbm.sdu.dk
mailto:ebk@biology.sdu.dk
mailto:ebk@biology.sdu.dk
mailto:hsj@biology.sdu.dk
mailto:hsj@biology.sdu.dk
mailto:henrik.wenzel@kbm.sdu.dk
mailto:henrik.wenzel@kbm.sdu.dk
mailto:kvc@kbm.sdu.dk
mailto:kvc@kbm.sdu.dk
mailto:mrf@biology.sdu.dk
mailto:mrf@biology.sdu.dk
mailto:poul@biology.sdu.dk
mailto:poul@biology.sdu.dk
mailto:sgs@kbm.sdu.dk
mailto:sgs@kbm.sdu.dk
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Bo Nørregaard Jørgensen 

Tlf.: +45 6550 3545 

bnj@mmmi.sdu.dk 

 
2) Viceinstitutleder og lektor ved Institut for Innovation og Teknologi 

Oluf Larsen 

Tlf.: +45 6550 7431 

ol@iti.sdu.dk 
 

Yderligere oplysninger 

1) Lektor ved Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknolog 

Birgir Norddahl 

Tlf.: +45 6550 3651 

bno@kbm.sdu.dk 

 
1) Lektor ved Biologi 

Erik Kristensen 

Tlf.: +45 6550 2754 

ebk@biology.sdu.dk 

 
1) Lektor ved Biologi 

Henning Jensen 

Tlf.: +45 6550 2223 

hsj@biology.sdu.dk 

 
1) + 2) Professor ved institut for kemi-, Bio- og Miljøteknologi 

Henrik Wenzel 

Tlf.: +45 6550 7374 

henrik.wenzel@kbm.sdu.dk 

 
1) Lektor ved Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknolog 

Knud Villy Christensen 

Tlf.: +45 6550 7478 

kvc@kbm.sdu.dk 

 
1) Lektor ved Biologi 

Mogens Flindt 

Tlf.: +45 6550 2606 

mrf@biology.sdu.dk 

 
1) Lektor ved Biologi 

Poul Bjerregaard  

Tlf.: +45 6550 2456 

poul@biology.sdu.dk 

 
1) Professor ved institut for kemi-, Bio- og Miljøteknologi 

Sven G. Sommer 

Tlf.: +45 6550 7359 

sgs@kbm.sdu.dk 

 
2) Lektor ved Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet 

Bo Nørregaard Jørgensen 

Tlf.: +45 6550 3545 

bnj@mmmi.sdu.dk 

 
2) Viceinstitutleder og lektor ved Institut for Innovation og Teknologi 

Oluf Larsen 

Tlf.: +45 6550 7431 

mailto:bnj@mmmi.sdu.dk
mailto:bnj@mmmi.sdu.dk
mailto:ol@iti.sdu.dk
mailto:ol@iti.sdu.dk
mailto:bno@kbm.sdu.dk
mailto:bno@kbm.sdu.dk
mailto:ebk@biology.sdu.dk
mailto:ebk@biology.sdu.dk
mailto:hsj@biology.sdu.dk
mailto:hsj@biology.sdu.dk
mailto:henrik.wenzel@kbm.sdu.dk
mailto:henrik.wenzel@kbm.sdu.dk
mailto:kvc@kbm.sdu.dk
mailto:kvc@kbm.sdu.dk
mailto:mrf@biology.sdu.dk
mailto:mrf@biology.sdu.dk
mailto:poul@biology.sdu.dk
mailto:poul@biology.sdu.dk
mailto:sgs@kbm.sdu.dk
mailto:sgs@kbm.sdu.dk
mailto:bnj@mmmi.sdu.dk
mailto:bnj@mmmi.sdu.dk
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ol@iti.sdu.dk 
 

 
Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) 
 
 

Generel information 

Adresse: Lyngbyvej 100, DK-2100 København Ø 

Telefonnummer: +45 3915 7500 
E-mail: epost@dmi.dk 

Hjemmeside: www.dmi.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Klimascenarier og data. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Klimascenarier og data. 

 
Forskning i klimaprocesser, herunder i forholdene omkring Grønlands indlandsis, og udvikling af modeller af 

klimasystemet. 

 
Beregning af fremtidens klima for en række scenarier for fremtidens udslip af drivhusgasser og andre stoffer, 

som påvirker klimaet. 

Eventuelle links: 

http://www.dmi.dk/dmi/index/klima.htm 
 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Jens Hesselbjerg Christensen 

Tlf.: +45 3915 7428 

jhc@dmi.dk 

 
Claus Kern Hansen 

Tlf.: +45 3915 7580 

ckh@dmi.dk 

 
Susanne Hanson 

Tlf.: +45 3915 7353 

sha@dmi.dk 

Yderligere oplysninger 

Jens Hesselbjerg Christensen 

Tlf.: +45 3915 7428 

jhc@dmi.dk 

 
Claus Kern Hansen 

Tlf.: +45 3915 7580 

ckh@dmi.dk 

 
Susanne Hanson 

tlf.: +45 3915 7353 

sha@dmi.dk 

mailto:ol@iti.sdu.dk
mailto:epost@dmi.dk
http://www.dmi.dk/
http://www.dmi.dk/dmi/index/klima.htm
mailto:jhc@dmi.dk
mailto:jhc@dmi.dk
mailto:ckh@dmi.dk
mailto:ckh@dmi.dk
mailto:sha@dmi.dk
mailto:sha@dmi.dk
mailto:jhc@dmi.dk
mailto:jhc@dmi.dk
mailto:ckh@dmi.dk
mailto:ckh@dmi.dk
mailto:sha@dmi.dk
mailto:sha@dmi.dk
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DHI 
 
 

Generel information 

Adresse: Agern Allé 5, 2970 Hørsholm 

Telefonnummer: +45 4516 9200 

E-mail: dhi@dhigroup.com 

Hjemmeside: www.dhigroup.com 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

• Forudsigelse af bølge- og strømforhold og laste på konstruktioner, herunder medtagelse af klimascenarier. 

 
• Modellering af miljøpåvirkninger fra marine konstruktioner og konstruktionsarbejder. 

 
• Modellering af bund- og kystmorfologi. 

 
• Energieffektiv optimering af rensningsanlæg. 

 
• Energioptimering af vandforsyningsanlæg. 

 
• Optimering af vandkraftudnyttelse. 

Konkrete aktiviteter: 

DHI deltager i adskillige forskningsprogrammer vedrørende offshore vindmøller. I ”Havdim” er målet at 

optimere designprocedurerne for at kunne udnytte offshore vindresourcer optimalt. Her ses bl.a. på bølge og 

strømlaste under forskellige forhold og der foretages erfaringsopsamling fra Horns Rev 1 og Rødsand 1. I 

”Research related bottlenecks” vurderes, hvorledes offshore vindmølleparker påvirker omgivelserne herunder 

bølge-strømforhold og påvirkning af kyst og bundmorfologi. I et netop påbegyndt projekt ”Seabed wind farm 

interaction” udvikles beregningsprocedurer for havbundsvariationer som både kan være naturlige og skyldes 

selve fundamentet. Dette kan føre til betydelige omkostningsreduktioner, da erosionsbeskyttelse evt. helt kan 

undlades. 

 
DHI har et system til avanceret analyse af procestanke i rensningsanlæg til optimering af renseprocessernes 

energi- og kemikalieforbrug. DHI udfører praktisk energioptimering i Danmark i samarbejde med bl.a. DONG 

Energy og i udlandet med andre partnere. Optimeringerne giver energibesparelser varierende fra 5-20 % af det 

samlede forbrug. 

 
DHI koordinerer forskningsprojekter støttet af Det Strategiske Forskningsråd og DANVA omkring optimering 

af drift af vandforsyningsanlæg. I projekterne udvikles nye matematiske modellerings- og optimeringsværktøjer 

til energioptimering af pumpedrift. Projekterne vil desuden undersøge potentialet for energibesparelser i 

vandforsyningen på landsplan. 

 
DHI udvikler matematiske modellerings- og optimeringsværktøjer til bedre udnyttelse af vandkraft. 

Teknologien kombinerer prognosemodeller for indstrømning til reservoirer med optimering, hvorved der kan 

opnås en bedre udnyttelse af vandressourcen for de forskellige brugere, herunder en bedre udnyttelse af 

vandkraft. Teknologien kan benyttes til både optimering af driften af eksisterende reservoirer og 

vandkraftanlæg og i forbindelse med udvikling af vandkraft potentialet. 

Eventuelle links: 

Kildeplads optimering: http://wellfield.dhigroup.com/ 
 

Beskrivelse af teknologier: 

• Designdata (bølger højder, strøm, is mv.) for marine konstruktioner, herunder, offshore vindmøller og 

bølgeenergianlæg. 

 
• Forecast-systemer til optimal installation af vindmøller. 

mailto:dhi@dhigroup.com
http://www.dhigroup.com/
http://wellfield.dhigroup.com/
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• Fysiske modelforsøg af offhore vindmøllefundamenter og bølge energianlæg. 

 
• Modellering af miljøpåvirkninger. 

 
• Optimering af rensningsprocesser i spildevandsrensning. 

 
• Optimeringsteknologi til energioptimering af vandforsyningsanlæg. 

 
• Kombinerede prognose- og optimeringssystemer til vandkraftoptimering. 

 

Kontaktpersoner: 

Offshore renewables: 

Jacob Tornfeldt 

Tlf.: +45 4516 9168 

jt@dhigroup.com 

 
Optimering af rensningsanlæg: 

Peter Andreasen 

Tlf.: +45 8620 5117 

pea@dhigroup.com 

 
Optimering af vandkraftudnyttelse og vandforsyningsanlæg: 

Henrik Madsen 

Tlf.: +45 4516 9242 

hem@dhigroup.com 

Yderligere oplysninger 

Offshore renewables: 

Jacob Tornfeldt 

Tlf.: +45 4516 9168 

jt@dhigroup.com 

 
Optimering af rensningsanlæg: 

Peter Andreasen 

Tlf.: +45 8620 5117 

pea@dhigroup.com 

 
Optimering af vandkraftudnyttelse og vandforsyningsanlæg: 

Henrik Madsen 

Tlf.: +45 4516 9242 

hem@dhigroup.com 
 
 

Divisionen for Energi, Klima og Miljø, FORCE Technology 
 
 

Generel information 

Adresse: Hjortekærsvej 99, 2800 Kgs. Lyngby 

Telefonnummer: +45 7215 7700 

E-mail: info@force.dk 

Hjemmeside: www.force.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Energioptimering, energirigtig projektering og CO2 neutralitet. 
 

Konkrete aktiviteter: 

• Rådgivning  til realisering af energibesparelser. 

• Driftsoptimering af energianlæg. 

mailto:jt@dhigroup.com
mailto:jt@dhigroup.com
mailto:pea@dhigroup.com
mailto:pea@dhigroup.com
mailto:hem@dhigroup.com
mailto:hem@dhigroup.com
mailto:jt@dhigroup.com
mailto:jt@dhigroup.com
mailto:pea@dhigroup.com
mailto:pea@dhigroup.com
mailto:hem@dhigroup.com
mailto:hem@dhigroup.com
mailto:info@force.dk
http://www.force.dk/
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• Feasibility studier og projektering af energi- og miljøanlæg, herunder biomasseanlæg. 

• Bygherrerådgivning til energieffektivisering af bygninger og tekniske anlæg. 
 

Eventuelle links: 

http://force.dk/da/Menu/Consultancy+and+Development/Energy/ 

http://www.energinetvaerket.dk/cms/site.aspx?p=2993 
 

 
Beskrivelse af teknologier: 

Udvikling af metoder og krav til software til energistyring i bygninger. 
 

Kontaktpersoner: 

Ole Juhl Hendriksen 

Tlf.: +45 7215 7807 

ojh@force.dk 

Yderligere oplysninger 

Ole Juhl Hendriksen 

Tlf.: +45 7215 7807 

ojh@force.dk 
 
 

Fonden Dansk Standard 
 
 

Generel information 

Adresse:                   Kollegievej 6, 2920 Charlottenlund 

Telefonnummer:       +45 3996 6101 

E-mail:                     dansk.standard@ds.dk 

Hjemmeside:            www.ds.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

1) Rådgivning. 

 
2) Rådgivning, standardisering. 

Konkrete aktiviteter: 

1) Energibesparelser 

• Udvikler et koncept for energiledelse i mindre virksomheder. 

• Udarbejder standard for energiledelse 

• Har flere udvalg der arbejder med reduktion af klimapåvirkning. 

 
2) Der arbejdes med reduktion af klimapåvirkning gennem standardiseringsarbejde inden for 

• energiledelse 

• indregulering af varmeanlæg 

• vindmøller 

• solceller 

• solvarme 

• bølgeenergi 

• brint-og brændselsceller 

• energibesparelser 

• ESCO. 

Eventuelle links: 

1) http://www.ens.dk/da-dk/info/nyheder/nyhedsarkiv/2010/sider/20100518energiledelseslight.aspx 

http://www.ds.dk/da-dk/ydelser/raadgivning/energiledelse1/Sider/default.aspx 

http://www.ds.dk/da-DK/ydelser/Standardisering/Fagomraader/Energi/Sider/default.aspx 

http://force.dk/da/Menu/Consultancy%2Band%2BDevelopment/Energy/
http://www.energinetvaerket.dk/cms/site.aspx?p=2993
mailto:ojh@force.dk
mailto:ojh@force.dk
mailto:ojh@force.dk
mailto:ojh@force.dk
mailto:dansk.standard@ds.dk
http://www.ds.dk/
http://www.ens.dk/da-dk/info/nyheder/nyhedsarkiv/2010/sider/20100518energiledelseslight.aspx
http://www.ens.dk/da-dk/info/nyheder/nyhedsarkiv/2010/sider/20100518energiledelseslight.aspx
http://www.ds.dk/da-DK/ydelser/Standardisering/Fagomraader/Energi/Sider/default.aspx
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2) http://www.ds.dk/da-DK/ydelser/Standardisering/S-udvalg/S-432/Sider/default.aspx 

http://www.ds.dk/da-DK/ydelser/Standardisering/Fagomraader/Energi/Sider/default.aspx 

 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

1) Lene Kuszon 

Tlf.: +45 3996 6159 

lk@ds.dk 

 
Hanne Lundsgaard 

Tlf.: +45 3996 6176 

hbl@ds.dk 

 
2) Christine Weibøl Bertelsen 

Tlf.: +45 3996 6388 

cwb@ds.dk 

 
Hanne Lundsgaard 

Tlf.: +45 3996 6176 

hbl@ds.dk 

 
Paula Gade 

Tlf.: +45 3996 6250 

pg@ds.dk 

Yderligere oplysninger 

1) Lene Kuszon 

Tlf.: +45 3996 6159 

lk@ds.dk 

 
Hanne Lundsgaard 

Tlf.: +45 3996 6176 

hbl@ds.dk 

 
2) Christine Weibøl Bertelsen 

Tlf.: +45 3996 6388 

cwb@ds.dk 

 
Hanne Lundsgaard 

Tlf.: +45 3996 6176 

hbl@ds.dk 

 
Paula Gade 

Tlf.: +45 3996 6250 

pg@ds.dk 

http://www.ds.dk/da-DK/ydelser/Standardisering/S-udvalg/S-432/Sider/default.aspx
http://www.ds.dk/da-DK/ydelser/Standardisering/S-udvalg/S-432/Sider/default.aspx
mailto:lk@ds.dk
mailto:lk@ds.dk
mailto:hbl@ds.dk
mailto:hbl@ds.dk
mailto:cwb@ds.dk
mailto:cwb@ds.dk
mailto:hbl@ds.dk
mailto:hbl@ds.dk
mailto:pg@ds.dk
mailto:pg@ds.dk
mailto:lk@ds.dk
mailto:lk@ds.dk
mailto:hbl@ds.dk
mailto:hbl@ds.dk
mailto:cwb@ds.dk
mailto:cwb@ds.dk
mailto:hbl@ds.dk
mailto:hbl@ds.dk
mailto:pg@ds.dk
mailto:pg@ds.dk
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Geokemisk og Hydrologisk afdelinger, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og 

Grønland (GEUS) 
 
 

Generel information 

Adresse: Østervoldgade 10, 1350 København K 

Telefonnummer: +45 3814 2000 
E-mail: geus@geus.dk 

Hjemmeside: www.geus.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

- CO2 lagring 

- Geothermi 

- Lermineralogi 

Konkrete aktiviteter: 

CO2 lagring 

Eventuelle links: 

www.geus.dk 
 

Beskrivelse af teknologier: 

Tilsætning af ler til cement med henblik på reduktion af udledningen af CO2 ved fremstilling af cement, 

patenteret. 
 

Kontaktpersoner: 

Lars Henrik Nielsen 

Tlf.: +45 3814 2730 

lhn@geus.dk 

 
Holger Lindgren 

Tlf.: +45 3814 2913 

hl@geus.dk 

Yderligere oplysninger 

Lars Henrik Nielsen 

Tlf.: +45 3814 2730 

lhn@geus.dk 

 
Holger Lindgren 

Tlf.: +45 3814 2913 

hl@geus.dk 
 
 

Geologisk Institut, Det Naturvidenskabelige Fakultet, Aarh.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Høegh Guldbergs Gade 2, 8000 Århus C 

Telefonnummer: +45 8942 9400 

E-mail: geologi@au.dk 

Hjemmeside: www.geo.au.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Velanskrevet forskning og undervisning og et omfattende internationalt samarbejde om vindens erosion og 

transport af sedimenter. 

mailto:geus@geus.dk
http://www.geus.dk/
http://www.geus.dk/
mailto:lhn@geus.dk
mailto:lhn@geus.dk
mailto:hl@geus.dk
mailto:hl@geus.dk
mailto:lhn@geus.dk
mailto:lhn@geus.dk
mailto:hl@geus.dk
mailto:hl@geus.dk
mailto:geologi@au.dk
http://www.geo.au.dk/
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Konkrete aktiviteter: 

Forskning og udvikling af metoder til kvantificering af erosions- og transportpotentiale for såvel sand som 

støv. Indflydelse fra elektriske kræfter og varierende tyngdekraft inkorporeres, således at der kan opnås 

universelle beskrivelser for såvel terrestriske som planetare forhold. 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

Grænselags-vindtunnel til simulering af erosionstærskel og transportpotentiale for ubevoksede såvel som 

bevoksede arealer. 

Mars-Analog-Simulator til undersøgelse af dynamik under lave tryk og ekstreme temperaturer. 

Robuste sensortyper: Udvikling af følsomt 1- og 2-D vindhastighedsudstyr til brug i sedimentfyldte 

vindstrømninger.(Industrielt samarbejdsprojekt.) 
 

Kontaktpersoner: 

Keld Rømer Rasmussen 

 
Steen Christensen 

Yderligere oplysninger 

Keld Rømer Rasmussen 

 

Steen Christensen 
 
 

Innovationsnetværket for Biomasse, Agro Business Park 
 
 

Generel information 

Adresse: Niels Pedersens Allé 2, 8830 Tjele 

Telefonnummer: +45 8999 2500 

E-mail: info@agropark.dk 

Hjemmeside: www.inbiom.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Projekt Enercoast bidrager til finansiering af forskning i klimagasbalancer for dyrkning af flerårige 

energiafgrøder på tørvejord. 

Konkrete aktiviteter: 

Innovationsnetværkets kompetencer og arbejde er primært beskrevet under ”Landbrug”, men i forhold til 

reduktion af klimapåvirkning ønskes det at fremhæve, at alle aktiviteter og projekter har fokus på CO2 

–balancen og en overordnet bæredygtighedsvurdering, hvis der skal foretages en holdbar helhedsvurdering af 

bioenergikoncepter. 

 
Af aktiviteter kan nævnes: 

• enerCOAST projektet (www.enercoast.eu) indebærer kortlægning og analyse af forsyningskæden fra 

producent af biomasse til energiproducent i Region Midt med partnere fra Tyskland Norge, England og 

Sverige. Læs mere på www.inbiom.dk 

• Methansamfundet. Projekt for Region m Idt til opgradering af biogas med brint fra vindmøllestrøm 

• Biodiesel fra døde produktionsdyr fra landbruget. Distribution af DAKA Biodiesel til tankstationer i Region 

Midtjylland (ABP projektleder) 

• FOBIO projekt: Nyt koncept om foder og bioenergi fra sukkerroer (ABP projektleder) 

• Screening af biomasse (afgrøder og sædskifte) til fremtidig energiproduktion, på hvilken måde kan 

landbruget bedst bidrage. (ABP partner) 

• Rapport: ”Fosfor som ressource – en status for forekomst, forbrug og genbrug af fosfor”. Udført i samarbejde 

mailto:info@agropark.dk
http://www.inbiom.dk/
http://www.inbiom.dk/
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med DHI 
 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Knud Tybirk 

Tlf.: +45 8999 2520 

kt@agropark.dk 

Yderligere oplysninger 

Knud Tybirk 

Tlf.: +45 8999 2520 

kt@agropark.dk 
 
 

Institut for Akvatiske Ressourcer, DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Charlottenlund Slot, 2920 Charlottenlund 

Telefonnummer: +45 3588 3300 

E-mail: aqua@aqua.dtu.dk 

Hjemmeside: www.aqua.dtu.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Reduktion af fiskerisektorens udledning af drivhusgasser. 
 

Konkrete aktiviteter: 

1) Udvikling af fiskeredskaber, som formindsker brændstofforbrug i energi-intensive fiskerier. 

Udviklingsarbejdet adresserer traditionelle kommercielle fiskeri-former, som f. eks. trawl, samt effektivisering 

af nye og forbedrede fiskerimetoder. 

 
2) Forekomsten af mange kommercielt vigtige fiskearter er p.t. meget lille, hvorfor fiskere må sejle og fiske i 

længere tid for at opnå en rentabel fangst. Hvis disse bestande genopbygges og nye bæredygtige 

forvaltningsmetoder implementeres, vil fiskeriindsatsen, og dermed brændstofforbruget og udledning af 

drivhusgasser kunne reduceres. 

Eventuelle links: 

Se Fødevareministeriets sektorklimastrategi for fiskeri og Fødevareministeriets bidrag til Erhvervsklimapanelet. 

http://www.aqua.dtu.dk 

Beskrivelse af teknologier: 

Udvikling af især bundslæbende redskaber, f.eks. bundtrawl og bomtrawl, som er meget energi-intensive og 

har stor effekt på havbunden. 

 
Modeller til optimering af fiskeriindsats for at lande en given fangst (kvote) under hensyn til andre 

forvaltningsmæssige tiltag. 
 

Kontaktpersoner: 

1) Bent Herrmann 

Tlf.: +45 3396 3204 

bhe@aqua.dtu.dk 

 
2) Rasmus Nielsen 

Tlf.: +45 3396 3381 

rn@aqua.dtu.dk 

mailto:kt@agropark.dk
mailto:kt@agropark.dk
mailto:kt@agropark.dk
mailto:kt@agropark.dk
mailto:aqua@aqua.dtu.dk
http://www.aqua.dtu.dk/
http://www.aqua.dtu.dk/
http://www.aqua.dtu.dk/
mailto:bhe@aqua.dtu.dk
mailto:bhe@aqua.dtu.dk
mailto:rn@aqua.dtu.dk
mailto:rn@aqua.dtu.dk
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Yderligere oplysninger 

1) Bent Herrmann 

Tlf.: +45 3396 3204 

bhe@aqua.dtu.dk 

 
2) Rasmus Nielsen 

Tlf.: +45 3396 3381 

rn@aqua.dtu.dk 
 
 

Institut for Bioscience, Det Nationale Center for Miljø og Energi (DMU), Aarh.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Bygning 1540, Aarhus Universitet, 8000 Århus C 

Telefonnummer: +45 8942 2729 

E-mail: biologi@biology.au.dk 
Hjemmeside: http://www.biology.au.dk/index.jsp 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Produktion af alger til energiformål under fjernelse af CO2 fra kraftværker. 
 

Konkrete aktiviteter: 

I samarbejde med DMU undersøges mulighederne for at dyrke alger til energiformål og som råstof til 

udvinding af værdifulde polymerer. 

Eventuelle links: 

http://www.dmu.dk/Nyheder/Nyhedsarkiv/2007/Makroalger.htm 
 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Birgit Olesen 

Tlf.: +45 8942 4723 

Birgit.olesen@biology.au.dk 

Yderligere oplysninger 

Birgit Olesen 

Tlf.: +45 8942 4723 
Birgit.olesen@biology.au.dk 

 
 

Institut for Byggeri og Anlæg, DTU BYG, Danmarks Tekniske Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Brovej, Bygning 117, 2800 Kgs. Lyngby 

Telefonnummer: +45 4525 1700 

E-mail: byg@byg.dtu.dk 

Hjemmeside: www.byg.dtu.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Armerede betonkonstruktioner, kombineret med mekanisk og holdbarhedsmæssig vurdering. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Forskning vedr. levetidsforudsigelse og levetidsprojektering af armerede betonkonstruktioner. 

mailto:bhe@aqua.dtu.dk
mailto:bhe@aqua.dtu.dk
mailto:rn@aqua.dtu.dk
mailto:rn@aqua.dtu.dk
mailto:biologi@biology.au.dk
file:///C:/Users/O/Documents/1-UNDERBIBLIOTEKER/06_output/udfyldte%20skemaer%20fra%20vidensinstitutionerne/au-biologi/miljÃ¸effektiv-biol-inst089.doc%23%2591,4228,4262,0,,http:/www.biology.au.dk/index.jsp
http://www.dmu.dk/Nyheder/Nyhedsarkiv/2007/Makroalger.htm
mailto:Birgit.olesen@biology.au.dk
mailto:Birgit.olesen@biology.au.dk
mailto:Birgit.olesen@biology.au.dk
mailto:byg@byg.dtu.dk
http://www.byg.dtu.dk/
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Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Henrik Stang 

Tlf.: +45 4525 1735 

hest@byg.dtu.dk 

 
Mette Geiker 

Tlf.: +45 4525 1830 

mge@byg.dtu.dk 

Yderligere oplysninger 

Henrik Stang 

Tlf.: +45 4525 1735 

hest@byg.dtu.dk 

 
Mette Geiker 

Tlf.: +45 4525 1830 

mge@byg.dtu.dk 
 
 

Institut for Havebrugsproduktion, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarh.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Kirstinebjergvej 10, 5792 Årslev 

Telefonnummer: +45 8999 3400 eller +45 8999 3300 
E-mail: AHP.DJF@agrsci.dk 

Hjemmeside: http://www.agrsci.dk/ny_navigation/forskning/institutter/institut_for_havebrugsproduktio 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Reduktion energiforbrug i væksthusproduktioner vil bidrage til reduceret CO2 emission. 

 
Reduktion af anvendelsen af N gødning vil bidrage til reduceret emission. 

Konkrete aktiviteter: 

Klimastyring af væksthusafgrøder kan reducere energiforbruget med tocifrede % størrelser. 

 
Planters reaktion på temperaturer og vækstlys som nøgle til at reducere energiforbruget. 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Carl Otto Ottosen 

Tlf.: +45 8999 3313 

CO.Ottosen@agrsci.dk 

Yderligere oplysninger 

Carl Otto Ottosen 

Tlf.: +45 8999 3313 
CO.Ottosen@agrsci.dk 

mailto:hest@byg.dtu.dk
mailto:hest@byg.dtu.dk
mailto:mge@byg.dtu.dk
mailto:mge@byg.dtu.dk
mailto:hest@byg.dtu.dk
mailto:hest@byg.dtu.dk
mailto:mge@byg.dtu.dk
mailto:mge@byg.dtu.dk
mailto:AHP.DJF@agrsci.dk
http://www.agrsci.dk/ny_navigation/forskning/institutter/institut_for_havebrugsproduktion
mailto:CO.Ottosen@agrsci.dk
mailto:CO.Ottosen@agrsci.dk
mailto:CO.Ottosen@agrsci.dk
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Institut for Husdyrbiologi og -sundhed, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarh.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Blichers Allé 20, P.O.Box 50, 8830 Tjele 

Telefonnummer: +45 8999 1900 

E-mail: sve.djf@agrsci.dk 

Hjemmeside: www.agrsci.dk/sve 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Ernæring, fodring og ernæringsfysiologi. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Forskning i malkekøers produktion af drivhusgassen metan i vommen gennem kortlægning af den mikrobielle 

omsætning og fodringens betydning for den kvantitative produktion af metan. Studier af samspillet mellem 

fodring (bl.a. valg af foderstoffer) og mikrofloraens sammensætning for dannelsen af metan. 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

Der er muligheder for at begrænse dannelsen af drivhusgasser (metan) hos malkekøer. Der arbejdes på at 

kvantificere og kortlægge det fodringsmæssige potentiale, som kan danne grundlaget for ændret fodring. 
 

Kontaktpersoner: 

Peter Lund 

Tlf.: +45 8999 1131 

Peter.Lund@agrsci.dk 

 
Martin R. Weisberg 

Tlf.: +45 8999 1181 

Martin.Weisberg@agrsci.dk 

Yderligere oplysninger 

Peter Lund 

Tlf.: +45 8999 1131 
Peter.Lund@agrsci.dk 

 
Martin R. Weisberg 

Tlf.: +45 8999 1181 

Martin.Weisberg@agrsci.dk 
 
 

Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarh.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Blichers Allé 20, Postbox 50, 8830 Tjele 

Telefonnummer: +45 8999 1900 
E-mail: Jpm.djf@agrisci.dk 

Hjemmeside: www.agrsci.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Biogas, kulstoflagring i jord, drivhusgasser fra husdyrgødning, drivhusgasser fra dyrkningssystemer, dyrkning 

af biomasse afgrøder. 

mailto:sve.djf@agrsci.dk
http://www.agrsci.dk/sve
mailto:Peter.Lund@agrsci.dk
mailto:Martin.Weisberg@agrsci.dk
mailto:Martin.Weisberg@agrsci.dk
mailto:Peter.Lund@agrsci.dk
mailto:Martin.Weisberg@agrsci.dk
mailto:Jpm.djf@agrisci.dk
http://www.agrsci.dk/
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Konkrete aktiviteter: 

• Forskning i udvikling af dyrkningssystemer, som fastholder et højt udbytte, med minimal emission af 

drivhusgasser, og opbygning af kulstof i jorden. 

• Reduktion af drivhusgasser fra mark og staldanlæg. 

• Hvordan bioenergiproduktionen kan bidrage til at reducere landbrugets emission af drivhusgasser. 

Eventuelle links: 

http://130.226.173.223/klimanet/KlimaNet.asp? 

www.cbmi.dk 

Beskrivelse af teknologier: 

• Biogas 

• Reduceret jordbearbejdning 

• Behandling og lagring af husdyrgødning 
 

Kontaktpersoner: 

Jørgen E. Olesen  

Tlf.: +45 8999 1659 

jorgene.olesen@agrsci.dk 

Yderligere oplysninger 

Jørgen E. Olesen  

Tlf.: +45 8999 1659 

jorgene.olesen@agrsci.dk 
 
 

Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi, Det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 

Telefonnummer:       +45 6550 7360 

E-mail:                      tcs@kbm.sdu.dk 

Hjemmeside: www.sdu.dk/cemit 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

1) Biosystemer og biomasseteknologi: 

Både institutterne på Det Tekniske Fakultet og Det Naturvidenskabelige Fakultet har opbygget stærke 

kompetencer inden for dette forskningsfelt, hvilket skaber en unik tværfaglig synergi. 

 
Området omfatter bl.a. ressource- og miljøoptimering af væksthuse, mekanisk ukrudtsbehandling i landbruget, 

brug af robotter, ressource- og miljøoptimering af stalde og teknologi til håndtering af gylle, bioenergisystemer 

og bioraffinaderier samt den grundlæggende forståelse af stofkredsløb og miljøeffekter i landbrug og 

biologiske systemer. 

 
2) Boligsystemer: 

Energi- og miljøoptimering af bolig, husholdningsapparater (f.eks. Køl, frys, vask, tørring, madlavning, 

rengøring mm.) og husholdningsprocesser. 

Konkrete aktiviteter: 

 
Eventuelle links: 

Faktaark om igangværende aktiviteter herunder: 

• Remediation of phosphorus from animal slurry 

• Life Cycle Assessment of eco-efficient manure management technologies 

• Life Cycle Assessment of bio-diesel from animal fat. 

• Re-establishment of realgrass in estuaries and coastal waters. 

http://130.226.173.223/klimanet/KlimaNet.asp
http://130.226.173.223/klimanet/KlimaNet.asp
mailto:jorgene.olesen@agrsci.dk
mailto:jorgene.olesen@agrsci.dk
mailto:jorgene.olesen@agrsci.dk
mailto:jorgene.olesen@agrsci.dk
mailto:tcs@kbm.sdu.dk
http://www.sdu.dk/cemit
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Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

1) Lektor ved Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknolog 

Birgir Norddahl 

Tlf.: +45 6550 3651 

bno@kbm.sdu.dk 

 
1) Lektor ved Biologi 

Erik Kristensen 

Tlf.: +45 6550 2754 

ebk@biology.sdu.dk 

 
1) Lektor ved Biologi 

Henning Jensen 

Tlf.: +45 6550 2223 

hsj@biology.sdu.dk 

 
1+2) Professor ved institut for kemi-, Bio- og Miljøteknologi 

Henrik Wenzel 

Tlf.: +45 6550 7374 

henrik.wenzel@kbm.sdu.dk 

 
1) Lektor ved Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknolog 

Knud Villy Christensen 

Tlf.: +45 6550 7478 

kvc@kbm.sdu.dk 

 
1) Lektor ved Biologi 

Mogens Flindt 

Tlf.: +45 6550 2606 

mrf@biology.sdu.dk 

 
1) Lektor ved Biologi 

Poul Bjerregaard Tlf.: 

+45 6550 2456 

poul@biology.sdu.dk 

 
1) Professor ved institut for kemi-, Bio- og Miljøteknologi 

Sven G. Sommer 

Tlf.: +45 6550 7359 

sgs@kbm.sdu.dk 

 
2) Lektor ved Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet 

Bo Nørregaard Jørgensen 

Tlf.: +45 6550 3545 

bnj@mmmi.sdu.dk 

 
2) Viceinstitutleder og lektor ved Institut for Innovation og Teknologi 

Oluf Larsen 

Tlf.: +45 6550 7431 

ol@iti.sdu.dk 

Yderligere oplysninger 

1) Lektor ved Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknolog 

Birgir Norddahl 

Tlf.: +45 6550 3651 

mailto:bno@kbm.sdu.dk
mailto:bno@kbm.sdu.dk
mailto:ebk@biology.sdu.dk
mailto:ebk@biology.sdu.dk
mailto:hsj@biology.sdu.dk
mailto:hsj@biology.sdu.dk
mailto:henrik.wenzel@kbm.sdu.dk
mailto:henrik.wenzel@kbm.sdu.dk
mailto:kvc@kbm.sdu.dk
mailto:kvc@kbm.sdu.dk
mailto:mrf@biology.sdu.dk
mailto:mrf@biology.sdu.dk
mailto:poul@biology.sdu.dk
mailto:poul@biology.sdu.dk
mailto:sgs@kbm.sdu.dk
mailto:sgs@kbm.sdu.dk
mailto:bnj@mmmi.sdu.dk
mailto:bnj@mmmi.sdu.dk
mailto:ol@iti.sdu.dk
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bno@kbm.sdu.dk 

 
1) Lektor ved Biologi 

Erik Kristensen 

Tlf.: +45 6550 2754 

ebk@biology.sdu.dk 

 
1) Lektor ved Biologi 

Henning Jensen 

Tlf.: +45 6550 2223 

hsj@biology.sdu.dk 

 
1+2) Professor ved institut for kemi-, Bio- og Miljøteknologi 

Henrik Wenzel 

Tlf.: +45 6550 7374 

henrik.wenzel@kbm.sdu.dk 

 
1) Lektor ved Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknolog 

Knud Villy Christensen 

Tlf.: +45 6550 7478 

kvc@kbm.sdu.dk 

 
1) Lektor ved Biologi 

Mogens Flindt 

Tlf.: +45 6550 2606 

mrf@biology.sdu.dk 

 
1) Lektor ved Biologi 

Poul Bjerregaard 

 Tlf.: +45 6550 2456 

poul@biology.sdu.dk 

 
1) Professor ved institut for kemi-, Bio- og Miljøteknologi 

Sven G. Sommer 

Tlf.: +45 6550 7359 

sgs@kbm.sdu.dk 

 
2) Lektor ved Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet 

Bo Nørregaard Jørgensen 

Tlf.: +45 6550 3545 

bnj@mmmi.sdu.dk 

 
2) Viceinstitutleder og lektor ved Institut for Innovation og Teknologi 

Oluf Larsen 

Tlf.: +45 6550 7431 

ol@iti.sdu.dk 
 
 

Institut for kemi, DTU Kemi, Danmarks Tekniske Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Kemitorvet 207, 2800 Kgs. Lyngby 

Telefonnummer: +45 4525 2419 

E-mail: isc@kemi.dtu.dk 

Hjemmeside: www.kemi.dtu.dk 

mailto:bno@kbm.sdu.dk
mailto:ebk@biology.sdu.dk
mailto:ebk@biology.sdu.dk
mailto:hsj@biology.sdu.dk
mailto:hsj@biology.sdu.dk
mailto:henrik.wenzel@kbm.sdu.dk
mailto:henrik.wenzel@kbm.sdu.dk
mailto:kvc@kbm.sdu.dk
mailto:kvc@kbm.sdu.dk
mailto:mrf@biology.sdu.dk
mailto:mrf@biology.sdu.dk
mailto:poul@biology.sdu.dk
mailto:poul@biology.sdu.dk
mailto:sgs@kbm.sdu.dk
mailto:sgs@kbm.sdu.dk
mailto:bnj@mmmi.sdu.dk
mailto:bnj@mmmi.sdu.dk
mailto:ol@iti.sdu.dk
mailto:ol@iti.sdu.dk
mailto:isc@kemi.dtu.dk
http://www.kemi.dtu.dk/
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Information om forskning og aktiviteter 
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 
 

 

Konkrete aktiviteter: 

Udvikling af effektive brændselsceller og vandelektrolyseudstyr. 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Niels J. Bjerrum 

Tlf.: +45 4525 2307 

njb@kemi.dtu.dk 

Yderligere oplysninger 

Niels J. Bjerrum 

Tlf.: +45 4525 2307 

njb@kemi.dtu.dk 
 
 

Institut for Kemi, Miljø og Bioteknologi, Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, Aalborg 

Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Sohngaardsholmsvej 57, 9000 Aalborg 

Telefonnummer: +45 9940 9940 
E-mail: bio@bio.aau.dk 

Hjemmeside: www.bio.aau.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

1) Mikrobiel nedbrydning af drivhusgasser. 

 
2) Waste to value, udvikling af biologiske og enzymatiske teknologier til bæredygtig produktion af højværdi 

produkter ud fra biomasse; Udvikling af bioraffinaderier til produktion af brændstoffer, foder, kemikalier osv 

til erstatning af fossile ressourcer. 

Konkrete aktiviteter: 

1) Optimering af mikrbiel metanoxidation i naturlige og tekniske systemer. 

Udvikling af biofiltre til fjernelse af drivhusgasser fra luft. 

2) Udvikling af bioraffinaderier: genetisk modifikation af mikroorganismer til produktion af højværdiprodukter 

fra biomasse; enzymteknologi, enzyme discovery; udvikling af biogasprocesser; bæredygtig omsætning af 

forskellige affaldsbiomasser til højværdiprodukter. 

Eventuelle links: 

2) 

www.sustainablebiotechnology.aau.dk 
 

 
Beskrivelse af teknologier: 

1) Biofiltre til rensning af luft for udvalgte drivhusgasser. 

 
2. Generations biobrændstofanlæg til produktion af ethanol, metan og brint fra affald, afgrøderester og 

mailto:njb@kemi.dtu.dk
mailto:njb@kemi.dtu.dk
mailto:njb@kemi.dtu.dk
mailto:njb@kemi.dtu.dk
mailto:bio@bio.aau.dk
http://www.bio.aau.dk/
http://www.sustainablebiotechnology.aau.dk/
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energiafgrøder. 

Bæredygtig mikrobiel og enzymatisk omsætning af biomasse til foder, fibre og kemikalier. 

Biogasproduktion og optimering af biogasanlæg koblet til bioraffinaderier, brændselsceller mv. 
 

Kontaktpersoner: 

1) Peter Roslev 

Tlf.: +45 9940 8505 

pr@bio.aau.dk 

 
1) Niels Iversen 

Tlf.: +45 9940 8509 

ni@bio.aau.dk 

 
1) Tjalfe Poulsen 

Tlf.: +45 9940 9938 

tgp@bio.aau.dk 

 
2) Lene Lange 

Tlf.: +45 9940 2584 

lla@adm.aau.dk 

 
2) Peter Westermann 

Tlf.: +45 9940 2587 

pw@bio.aau.dk 

Yderligere oplysninger 

1) Peter Roslev 

Tlf.: +45 9940 8505 

pr@bio.aau.dk 

 
1) Niels Iversen 

Tlf.: +45 9940 8509 

ni@bio.aau.dk 

 
1) Tjalfe Poulsen 

Tlf.: +45 9940 9938 

tgp@bio.aau.dk 

 
2) Lene Lange 

Tlf.: +45 9940 2584 

lla@adm.aau.dk 

 
2) Peter Westermann 

Tlf.: +45 9940 2587 

pw@bio.aau.dk 
 
 

Institut for Kemiteknik, DTU Kemiteknik, Danmarks Tekniske Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: DTU, Bygning 229, DK-2800 Kgs. Lyngby 

Telefonnummer: +45 4525 2800 

E-mail: informationen@kt.dtu.dk 

Hjemmeside: www.kt.dtu.dk 

mailto:pr@bio.aau.dk
mailto:pr@bio.aau.dk
mailto:ni@bio.aau.dk
mailto:ni@bio.aau.dk
mailto:tgp@bio.aau.dk
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mailto:pw@bio.aau.dk
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Information om forskning og aktiviteter 
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Effektiv forbrænding og forgasning. 

Effektiv udnyttelse af biomasse. 

Rensning for CO2. 

Brændeovne. 

Konkrete aktiviteter: 

Projekter relateret til effektive kraftværksprocesser og effektive cementprocesser med lavere emission af CO2. 

 
Rensningsprocesser for CO2. 

Eventuelle links: 

www.kt.dtu.dk 

Beskrivelse af teknologier: 

Processer inden for kraftværksteknologi, varmeværker, affaldsforbrænding. 
 

Kontaktpersoner: 

Kim Dam-Johansen 

Tlf.: +45 4525 2845 

kdj@kt.dtu.dk 

 
Anker Jensen 

Tlf.: +45 4525 2841 

aj@kt.dtu.dk 

 
Peter Glarborg 

Tlf.: +45 4525 2840 

pgl@kt.dtu.dk 

 
Erling Stenby 

Tlf.: +45 4525 2875 

ehs@kt.dtu.dk 

Yderligere oplysninger 

Kim Dam-Johansen 

Tlf.: +45 4525 2845 

kdj@kt.dtu.dk 

 
Anker Jensen 

Tlf.: +45 4525 2841 

aj@kt.dtu.dk 

 
Peter Glarborg 

Tlf.: +45 4525 2840 

pgl@kt.dtu.dk 

 
Erling Stenby 

Tlf.: +45 4525 2875 

ehs@kt.dtu.dk 

http://www.kt.dtu.dk/
mailto:kdj@kt.dtu.dk
mailto:kdj@kt.dtu.dk
mailto:aj@kt.dtu.dk
mailto:aj@kt.dtu.dk
mailto:pgl@kt.dtu.dk
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mailto:kdj@kt.dtu.dk
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mailto:pgl@kt.dtu.dk
mailto:ehs@kt.dtu.dk
mailto:ehs@kt.dtu.dk


Vidensinstitutioner og miljøeffektive teknologier, Katalog, Reduktion af klimapåvirkning 

Side 228 

 

 

 

 

Institut for Miljøvidenskab, DMU, Aarh.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Frederiksborgvej 399, Boks 399, 4000 Roskilde 

Telefonnummer: +45 4630 1200 

E-mail: dmu@dmu.dk 

Hjemmeside: www.dmu.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Miljøteknologi og GHG emissioner. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Udvikling af modeller der kan anvendes til at beregne additionelle emissionsreduktioner fra innovative 

miljøteknologier. 

Fremskrivninger af drivhusgasemissioner på forskellige teknologi- og policyscenarier. 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Ole-Kenneth Nielsen 

Tlf.: +45 4630 1819 

okn@dmu.dk 

 
Marianne Thomsen 

Tlf.: +45 2229 2627 

mth@dmu.dk 

Yderligere oplysninger 

Ole-Kenneth Nielsen 

Tlf.: +45 4630 1819 

okn@dmu.dk 

 
Marianne Thomsen 

Tlf.: +45 2229 2627 

mth@dmu.dk 
 
 

Institut for Natur, Systemer og Modeller, Roskilde Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Universitetsvej 1, Postboks 260, 4000 Roskilde 

Telefonnummer: +45 4674 2000 

E-mail: nsm@ruc.dk 

Hjemmeside: http://www.ruc.dk/nsm/ 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Optimering af enzymer til produktion af biobrændstof til transportsektoren. 
 

Konkrete aktiviteter: 

DSF finansieret projekt: “Thermochemical screening of cellulolytic enzymes for second generation bioethanol 

production” i samarbejde med Novozymes A/S. 

mailto:dmu@dmu.dk
http://www.dmu.dk/
mailto:okn@dmu.dk
mailto:okn@dmu.dk
mailto:mth@dmu.dk
mailto:mth@dmu.dk
mailto:okn@dmu.dk
mailto:okn@dmu.dk
mailto:mth@dmu.dk
mailto:mth@dmu.dk
mailto:nsm@ruc.dk
http://www.ruc.dk/nsm/
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2008-2012. 
 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Professor Peter Westh 

Tlf.: +45 4673 2879 

pwesth@ruc.dk 

Yderligere oplysninger 

Professor Peter Westh 

Tlf.: +45 4673 2879 

pwesth@ruc.dk 
 
 

Institut for transport, DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Bygningstorvet 116 Vest, 2800 Kgs. Lyngby 

Telefonnummer: +45 4525 6500 

E-mail: transport@transport.dtu.dk 

Hjemmeside: www.dtf.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Modellering af efterspørgsel efter transport og deraf afledt effekt for klimapåvirkning (CO2 emissionsfaktorer). 
 

Konkrete aktiviteter: 

Analyser af efterspørgslen efter og anvendelsen af el-biler. Ingen forskning i selve teknologierne, men analyse 

af brugeradfærd. 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Ole Kveiborg 

Tlf.: +45 4525 6554 

ok@transport.dtu.dk 

Yderligere oplysninger 

Ole Kveiborg 

Tlf.: +45 4525 6554 

ok@transport.dtu.dk 
 
 

Institut for Vand og Miljøteknologi, DTU Miljø, Danmarks Tekniske Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Miljøvej, B113, DTU, 2800 Kgs. Lyngby 

Telefonnummer: +45 4525 1600 

E-mail: sekretariat@env.dtu.dk 

Hjemmeside: www.env.dtu.dk 

mailto:pwesth@ruc.dk
mailto:pwesth@ruc.dk
mailto:pwesth@ruc.dk
mailto:pwesth@ruc.dk
mailto:transport@transport.dtu.dk
http://www.dtf.dk/
mailto:ok@transport.dtu.dk
mailto:ok@transport.dtu.dk
mailto:ok@transport.dtu.dk
mailto:ok@transport.dtu.dk
mailto:sekretariat@env.dtu.dk
http://www.env.dtu.dk/
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Information om forskning og aktiviteter 
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Reduktion af drivhusgasser fra lossepladser, CO2 lagring. 
 

Konkrete aktiviteter: 

 
Eventuelle links: 

 

 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Peter Kjeldsen 

Tlf.: +45 4525 1561 

pk@env.dtu.dk 

 
Ida Fabricius 

Tlf.: +45 4525 2162 

ilf@env.dtu.dk 

Yderligere oplysninger 

Peter Kjeldsen 

Tlf.: +45 4525 1561 

pk@env.dtu.dk 

 
Ida Fabricius 

Tlf.: +45 4525 2162 

ilf@env.dtu.dk 
 
 

LCA Center Danmark 
 
 

Generel information 

Adresse: Hjortekærsvej 99, 2800 Kgs. Lyngby 

Telefonnummer: +45 3955 5955 
E-mail: info@lca-center.dk 

Hjemmeside: www.lca-center.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Livs Cyklus Analyser. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Rådgivning, netværk, oplysning og indsamling af viden. 

Eventuelle links: 

www.lca-center.dk 
 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Maria Strandesen 

Tlf.: +45 7215 7700 

mzs@force.dk 

Yderligere oplysninger 

Maria Strandesen 

Tlf.: +45 7215 7700 

mailto:pk@env.dtu.dk
mailto:pk@env.dtu.dk
mailto:ilf@env.dtu.dk
mailto:ilf@env.dtu.dk
mailto:pk@env.dtu.dk
mailto:pk@env.dtu.dk
mailto:ilf@env.dtu.dk
mailto:ilf@env.dtu.dk
mailto:info@lca-center.dk
http://www.lca-center.dk/
http://www.lca-center.dk/
mailto:mzs@force.dk
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mzs@force.dk 
 
 
Nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi, Risø DTU, Danmarks Tekniske Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Frederiksborgvej 399, postbox 49, 4000 Roskilde 

Telefonnummer: +45 4677 4677 

E-mail: risoe@risoe.dk 

Hjemmeside: www.risoe.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

1) Kulstofbinding i skovøkosystemer. 

Samspil mellem planter og mikrober for øget kulstofbinding. 

 
2) Biomasse til 2G bioethanol, biogas, el og varme. 

 
3) Avancerede optiske målemetoder i forbrændings og forgasningssystemer. 

 
4) Udvikling af fusionsenergi i bredt internationalt samarbejde koordineret gennem EURATOM. Risø DTU er 

den danske associerede partner. 

De specifikke styrkepositioner er plasmaturbulensforskning og udviklingen af CTS diagnostik til måling af 

hurtige ioner, hvor Risø DTU er verdens førende. 

Konkrete aktiviteter: 

1) Målinger i felt af kulstofbinding i skovøkosystemer. 

 
Felt- og laboratorieundersøgelser af plante-svampe samspils betydning for oplagring af kulstof. 

 
2) Materialeoptimering til vindmøllevinger. 

Udvikling og forståelse af superledende materialer. 

 
Udvikling og forståelse af materialer til brintlagring. 

 
Udvikling og effektivisering af teknologier til produktion af 2G bioethanol, biogas og syntesegas. 

 
3) Deltagelse i en lang række energiforskningsprojekter (PSO) mht. optimering og brug af biomasse (halm, 

træ, etc.) i større kraftværker. 

 
Deltagelse i projekter til udvikling af CO2 neutral forbrændingsteknologi (Oxi-fuel forbrænding) 

Emner: samfyring med biomasse, oxi-fuel, øget effektivitet ved forbedret processtyring. 

4) Udviklingen af fusionsplasma-målemetoden CTS, er central for optimering af fusionsmaskiner. 

 
Turbulensforskningen sigter også på at medvirke til optimering af fusionsmaskiner ved at forstå og kontrollere 

den dominerende turbulente transport. 

 
Risø DTU deltager også aktivt i udnyttelsen af den fælleseuropæiske facilitet JET i England og har bl.a. en 

task force leder ved JET. 

Eventuelle links: 

4) http://fusion.risoe.dk 

4) http://www.iter.org og http://fusionforenergy.europa.eu/ 

mailto:mzs@force.dk
mailto:risoe@risoe.dk
http://www.risoe.dk/
http://fusion.risoe.dk/
http://www.iter.org/
http://fusionforenergy.europa.eu/
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Beskrivelse af teknologier: 

3) Optiske målemetoder til måling af procesforhold ved forbrænding og omsætning af biomasse under 

forskellige former i fyrrum/flammer. 

 
IR-overvågningssystemer, konsulentbistand og måleservice. 

 
4) Fusionsenergiforskning sigter mod at efterligne Solens fusionsprocesser i kraftværker på Jorden. Lykkes 

det, vil man have praktisk talt ubegrænsede ressourcer med en begrænset miljøpåvirkning (ingen CO2 og ingen 

langlivet radioaktivt affald). Forskningen er langsigtet og man forventer at kunne kommercialisere 

fusionskraftværker i 2040’erne. Lige nu bygges et vigtigt internationalt eksperiment ITER, som også Danmark 

bidrager til – både økonomisk og via forskningen på Risø DTU. 
 

Kontaktpersoner: 

1) Andreas Ibrom 

Tlf.: +45 4677 4177 

andreas.ibrom@risoe.dk 

 
1) Iver Jakobsen 

 Tlf.: +45 4677 4154 

iver.jakobsen@risoe.dk 

 
2) Anne Belinda Thomsen  

Tlf.: +45 4677 4164 

anne.belinda.thomsen@risoe.dk 

 
2) Dorte Juul Jensen 

 Tlf.: +45 4677 5701 

dorte.juul.jensen@risoe.dk 

 
3) Sønnik Clausen 

 Tlf.: +45 4677 4523 

sonnik.clausen@risoe.dk 

 
4) Jens Juul Rasmussen  

Tlf.: +45 4677 4537 

jens.juul.rasmussen@risoe.dk 

 
4) Søren Bang Korsholm 

Tlf.: +45 4677 4561 

soeren.korsholm@risoe.dk 

Yderligere oplysninger 

1) Andreas Ibrom 

 Tlf.: +45 4677 4177 

andreas.ibrom@risoe.dk 

 
1) Iver Jakobsen  

Tlf.: +45 4677 4154 

iver.jakobsen@risoe.dk 

 
2) Anne Belinda Thomsen  

Tlf.: +45 4677 4164 

anne.belinda.thomsen@risoe.dk 

 
2) Dorte Juul Jensen  

Tlf.: +45 4677 5701 

dorte.juul.jensen@risoe.dk 

mailto:andreas.ibrom@risoe.dk
mailto:andreas.ibrom@risoe.dk
mailto:iver.jakobsen@risoe.dk
mailto:iver.jakobsen@risoe.dk
mailto:anne.belinda.thomsen@risoe.dk
mailto:anne.belinda.thomsen@risoe.dk
mailto:dorte.juul.jensen@risoe.dk
mailto:dorte.juul.jensen@risoe.dk
mailto:sonnik.clausen@risoe.dk
mailto:sonnik.clausen@risoe.dk
mailto:jens.juul.rasmussen@risoe.dk
mailto:jens.juul.rasmussen@risoe.dk
mailto:soeren.korsholm@risoe.dk
mailto:soeren.korsholm@risoe.dk
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mailto:iver.jakobsen@risoe.dk
mailto:iver.jakobsen@risoe.dk
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3) Sønnik Clausen  

Tlf.: +45 4677 4523 

sonnik.clausen@risoe.dk 

 
4) Jens Juul Rasmussen  

Tlf.: +45 4677 4537 

jens.juul.rasmussen@risoe.dk 

 
4) Søren Bang Korsholm 

Tlf.: +45 4677 4561 

soeren.korsholm@risoe.dk 
 
 
Skov & Landskab, Det Biovidenskabelige Fakultet, K.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Rolighedsvej 23 

Telefonnummer: +45 3533 1500 
E-mail: sl@life.ku.dk 

Hjemmeside: www.sl.life.ku.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Binding af kulstof i skov og skovjord. Emission af reducerede gasser (N2O og GH4) ved naturgenopretning. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Talrige undersøgelser over binding i skov og skovjord i relation til skovbehandling og naturgivne faktorer. 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Lars Vesterdal 

Tlf.: +45 3533 1500 

lv@life.ku.dk 

 
Vivian K. Johannsen 

Tlf.: +45 3533 1500 

vkj@life.ku.dk 

 
Karsten Raulund-Rasmussen 

Tlf.: +45 3533 1500 

krr@life.ku.dk 

Yderligere oplysninger 

Lars Vesterdal 

Tlf.: +45 3533 1500 

lv@life.ku.dk 

 
Vivian K. Johannsen 

Tlf.: +45 3533 1500 

vkj@life.ku.dk 

 
Karsten Raulund-Rasmussen 

Tlf.: +45 3533 1500 

krr@life.ku.dk 

mailto:sonnik.clausen@risoe.dk
mailto:sonnik.clausen@risoe.dk
mailto:jens.juul.rasmussen@risoe.dk
mailto:jens.juul.rasmussen@risoe.dk
mailto:soeren.korsholm@risoe.dk
mailto:soeren.korsholm@risoe.dk
mailto:sl@life.ku.dk
http://www.sl.life.ku.dk/
mailto:lv@life.ku.dk
mailto:lv@life.ku.dk
mailto:vkj@life.ku.dk
mailto:vkj@life.ku.dk
mailto:krr@life.ku.dk
mailto:krr@life.ku.dk
mailto:lv@life.ku.dk
mailto:lv@life.ku.dk
mailto:vkj@life.ku.dk
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Teknologisk Institut 
 
 

Generel information 

Adresse: Gregersensvej, 2630 Taastrup 

Telefonnummer: +45 7220 2000 
E-mail: info@teknologisk.dk 

Hjemmeside: www.teknologisk.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Afløbssystemer med forøget kapacitet til opsamling af ekstreme regnvandsmængder. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Klimaændringernes indflydelse på kloaknettets fremtidige funktion, herunder udvikling af nye 

komponentløsninger, faskinesystemer. Projekterne gennemføres i netværk med kommuner styrelser, udførende 

og universiteter. 

 
Øget anvendelse af VE-strøm gennem opfordring til anvendelse af varmebuffere i kollektiv og private 

varmeanlæg, så opvarmning kan ske via varmepumper på tidspunkter hvor øvrig elbelastning er lav og andelen 

af VE-strøm størst. 

Eventuelle links: 
 

 

http://www.teknologisk.dk/specialister/22651 

Beskrivelse af teknologier: 

Klimaændringernes indflydelse på kloaknettets fremtidige funktion. 

Krav til renovering af afløbssystemer. 

Tilstanden af både nye og gamle afløbssystemer. 

Varmepumper med naturlige kølemidler, der ikke indeholder klimaskadelige gasser. 

Varmelagring i materialer og bygningsdele. 

Kontaktpersoner: 

Ulrik Hindsberger  

Tlf.: +45 7220 2285 

ulrik.hindsberger@teknologisk.dk 

 
Hanne Kjær Jørgensen  

Tlf.: +45  7220 2287 

hanne.jorgensen@teknologisk.dk 

 
Claus Scøn Poulsen  

Tlf.: +45 7220 2514 

claus.s.poulsen@teknologisk.dk 

Yderligere oplysninger 

Ulrik Hindsberger 

 Tlf.: +45 7220 2285 

ulrik.hindsberger@teknologisk.dk 

 
Hanne Kjær Jørgensen  

Tlf.: +45  7220 2287 

hanne.jorgensen@teknologisk.dk 

mailto:info@teknologisk.dk
http://www.teknologisk.dk/
http://www.teknologisk.dk/specialister/22651
mailto:ulrik.hindsberger@teknologisk.dk
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mailto:claus.s.poulsen@teknologisk.dk
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Claus Scøn Poulsen 

 Tlf.: +45 7220 2514 

claus.s.poulsen@teknologisk.dk 

mailto:claus.s.poulsen@teknologisk.dk
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Ressourceforbrug / ressourceoptimering 
 
 

Afdelingen for Energi og Miljø, Statens Byggeforskningsinstitut (Sbi), Aalborg Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm 

Telefonnummer: +45 4586 5533 eller +45 9940 9940 

E-mail: sbi@sbi.dk 

Hjemmeside: www.sbi.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Reduktion af energiforbrug i eksisterende bygninger samt energieffektivt nybyggeri herunder lavenergibyggeri. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Utallige. SBi er centralt placeret i udvikling på området inklusive link til lovgivningen på området. 

Eventuelle links: 

www.sbi.dk 

www.sbi.dk 

Beskrivelse af teknologier: 

Utallige, både i relation til klimaskærm og installationer. Stigende fokus på synergi med 

energiforsyningssystemet inklusive bygningsintegreret energiforsyning samt på metoder til nedbrydning af 

barrierer mod yderligere energieffektivisering af byggeriet. Desuden værktøjer (pc-programmer) til beregning 

af energibehov (Be06) og ressourceforbrug i livscyklus (BEAT). 
 

Kontaktpersoner: 

Søren Aggerholm 

Tlf.: +45 9940 2397 

soa@sbi.dk 

 
Ole Michael Jensen 

Tlf.: +45 9940 2373 

omj@sbi.dk 

Yderligere oplysninger 

Søren Aggerholm 

Tlf.: +45 9940 2397 

soa@sbi.dk 

 
Ole Michael Jensen 

Tlf.: +45 9940 2373 

omj@sbi.dk 
 
 

Center for Energi- og Miljøeffektive Teknologier (CEMIT), Det Tek. Fakultet og Det Nat. Fakultet, 

Syddansk Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 

Telefonnummer: +45 6550 7303 

E-mail: 
Hjemmeside: www.sdu.dk/CEMIT 

mailto:sbi@sbi.dk
http://www.sbi.dk/
http://www.sbi.dk/
http://www.sbi.dk/
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Information om forskning og aktiviteter 
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

1) Systemanalyse, energi- og miljøvurdering/modellering.: 

Området omfatter de væsentlige kompetencer inden for analyse, vurdering, modellering og prioritering af 

ressource- og miljøaspekter. Herunder livscyklusvurdering og – modellering af produkter og systemer, 

arealbaseret modellering, miljøvurdering- og modellering på økosystemniveau (jord, grundvand, vandløb, søer 

og havet) samt miljøvurdering af kemikalier (økotoksicitet, humantoksicitet, hormoneffekter m.m.). 

 
2) Energisystemer og energiforbrugende systemer og produkter 

Centeret sætter fokus på effektivisering af energiforbrug pr. system og funktionelt output, herunder udnyttelse 

af energielasticiteten i produktionsprocesser til dynamisk styring af energiforbruget samt styring af samspillet 

mellem produktion og forbrug af el. 

Konkrete aktiviteter: 

Faktaark om igangværende aktiviteter herunder: 

 
1) 

• Analytical Review of Comparative Environmental Assessments of Incineration and Co-incineration of Waste. 

• Modelling Renewable Energy Scenarios for Denmark. 

 
2) 

• Fionia Lighting A/S - LED-based growth light for green-houses 

• Extending NetBeans with Dynamic Update of Active Modules 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

1) Lektor ved Biologi 

Erik Kristensen 

Tlf.: +45 6550 2754 

ebk@biology.sdu.dk 

 
1) Lektor ved biologi 

Henning Jensen 

Tlf.: +45 6550 2223 

 
1) + 2) Professor ved institut for kemi-, Bio- og Miljøteknologi 

Henrik Wenzel 

Tlf.: +45 6550 7374 

henrik.wenzel@kbm.sdu.dk 

 
1) Lektor ved biologi 

Mogens Flindt 

Tlf.: +45 6550 2606 

mrf@biology.sdu.dk 

 
1) Lektor ved biologi 

Poul Bjerregaard 

Tlf.: +45 6550 2456 

 
1) Professor ved institut for kemi-, Bio- og Miljøteknologi 

Sven G. Sommer 

Tlf.: +45 6550 7359 

sgs@kbm.sdu.dk 

mailto:ebk@biology.sdu.dk
mailto:ebk@biology.sdu.dk
mailto:henrik.wenzel@kbm.sdu.dk
mailto:henrik.wenzel@kbm.sdu.dk
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2) Lektor ved Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet 

Bo Nørregaard Jørgensen 

Tlf.: +45 6550 3545 

bnj@mmmi.sdu.dk 

 
2) Viceinstitutleder og lektor ved Institut for Innovation og Teknologi 

Oluf Larsen 

Tlf.: +45 6550 7431 

ol@iti.sdu.dk 
 

Yderligere oplysninger 

1) Lektor ved Biologi 

Erik Kristensen 

Tlf.: +45 6550 2754 

ebk@biology.sdu.dk 

 
1) Lektor ved biologi 

Henning Jensen 

Tlf.: +45 6550 2223 

 
1) + 2) Professor ved institut for kemi-, Bio- og Miljøteknologi 

Henrik Wenzel 

Tlf.: +45 6550 7374 

henrik.wenzel@kbm.sdu.dk 

 
1) Lektor ved biologi 

Mogens Flindt 

Tlf.: +45 6550 2606 

mrf@biology.sdu.dk 

 
1) Lektor ved biologi 

Poul Bjerregaard 

Tlf.: +45 6550 2456 

 
1) Professor ved institut for kemi-, Bio- og Miljøteknologi 

Sven G. Sommer 

Tlf.: +45 6550 7359 

sgs@kbm.sdu.dk 

 
2) Lektor ved Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet 

Bo Nørregaard Jørgensen 

Tlf.: +45 6550 3545 

bnj@mmmi.sdu.dk 

 
2) Viceinstitutleder og lektor ved Institut for Innovation og Teknologi 

Oluf Larsen 

Tlf.: +45 6550 7431 

ol@iti.sdu.dk 
 
 

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) 
 
 

Generel information 

Adresse: Lyngbyvej 100, DK-2100 København Ø 
Telefonnummer: +45 3915 7500 

E-mail: epost@dmi.dk 

Hjemmeside: www.dmi.dk 

mailto:bnj@mmmi.sdu.dk
mailto:bnj@mmmi.sdu.dk
mailto:ol@iti.sdu.dk
mailto:ol@iti.sdu.dk
mailto:ebk@biology.sdu.dk
mailto:ebk@biology.sdu.dk
mailto:henrik.wenzel@kbm.sdu.dk
mailto:henrik.wenzel@kbm.sdu.dk
mailto:mrf@biology.sdu.dk
mailto:mrf@biology.sdu.dk
mailto:sgs@kbm.sdu.dk
mailto:sgs@kbm.sdu.dk
mailto:bnj@mmmi.sdu.dk
mailto:bnj@mmmi.sdu.dk
mailto:ol@iti.sdu.dk
mailto:ol@iti.sdu.dk
mailto:epost@dmi.dk
http://www.dmi.dk/
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Information om forskning og aktiviteter 
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Vind-, bølge- og solenergi. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Udvikling af bedre prognoser af vind-, bølge- og solenergi ved numeriske beregninger af vejret. 

Eventuelle links: 
 

 

www.dmi.dk 

Beskrivelse af teknologier: 

I samarbejde med en lang række partnere arbejdes der med at give bedre bud på energiplanlægningen i 

Danmark. 
 

Kontaktpersoner: 

Nicolai Kliem 

Tlf.: +45 3915 7211 

nk@dmi.dk 

Yderligere oplysninger 

Nicolai Kliem 

Tlf.: +45 3915 7211 

nk@dmi.dk 
 
 

DHI 
 
 

Generel information 

Adresse: Agern Allé 5, 2970 Hørsholm 

Telefonnummer: +45 4516 9200 

E-mail: dhi@dhigroup.com 

Hjemmeside: www.dhigroup.com 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

• Anvendelse af membranfiltrering til genanvendelse af råvarer, kemikalier og vand. 

 
• Struktureret og værdibaseret gennemgang af industrielle produktionsflow med henblik på identifikation af hot- 

spots for ressourceoptimering (vand, kemikalier og vandbåret energi). 

 
• Optimering af kemikalieforbrug på baggrund af forståelsesmodeller for industriel produktion med 

kolloidkemiske problemstillinger. 

 
• Optimering af forbrug af kemikalier, vand og energi ved industrielle rengøringsprocesser. 

 
• Fastsættelse af vandkvalitetskrav i forbindelse med genanvendelse af vand i industrien eller til rekreative 

formål. 

 
• Fastlæggelse af teknologi til opnåelse af nødvendige vandkvaliteter for produktionsspecifikke industrielle 

vandstrømme. 

 
• Modellering af scenarier for vandgenbrug i industrien. 

 
• Energieffektiv håndtering af spildevand. 

 
• On-line baseret vandkvalitetsovervågning i recirkuleret industrielt procesvand. 

http://www.dmi.dk/
mailto:nk@dmi.dk
mailto:nk@dmi.dk
mailto:nk@dmi.dk
mailto:nk@dmi.dk
mailto:dhi@dhigroup.com
http://www.dhigroup.com/
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Konkrete aktiviteter: 

EU-FP7 AQUAFIT4USE: Generiske metoder og software til simulering af industriel produktion med henblik 

på kortlægning og identifikation af potentialer for besparelser i vand- og energiforbrug i industrien. Avanceret 

oxidation samt membran-bioreaktorer til opgradering og recirkulering af vand i industrien. 

 
Svømmebadsteknologi: Udvikling af ny viden og teknologi til forbedring af vand- og indeklimakvalitet i 

forbindelse med drift af industri baseret på rekreativt vand – Vandlande, svømmehaller osv. Fokus er på 

reduceret anvendelse af klor samt energibesparelser ved driften. 

 
PAKK: Produktionsoptimering gennem anvendt kolloidkemi. Ressourceoptimering i industrielle 

produktionsprocesser gennem udvikling af metoder, forståelsesmodeller og styringsrutiner for kolloidkemiske 

processer i industriel produktion. 

 
Innovationskonsortium. 

 
EU FP7-SME-2008-1: ONLY WATER, der har til formål at udvikle en containeriseret, højteknologisk 

decentral vandbehandlingsenhed. 

 
RTI: Innovationskonsortiet MEMBIO der har fokus på udvikling af ny dansk MBR-teknologi. 

 
DHI gennemfører F&U aktiviteter indenfor dette område som en del af DHI’s Resultatkontrakt med 

Videnskabsministeriet. Indholdet kan ses på: http://bedreinnovation.dk/industriel-produktion-og-teknologi 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

• Membran-bioreaktorer til genanvendelse af vand i industrien. Grundfos. 

 
• Solenergi-baseret afsaltning af vand. AquaDania. 

 

Kontaktpersoner: 

Gert Holm Kristensen 

Tlf.: +45 4516 9434 

ghk@dhigroup.com 

Yderligere oplysninger 

Gert Holm Kristensen 

Tlf.: +45 4516 9434 

ghk@dhigroup.com 
 
 

Divisionen for Energi, Klima og Miljø, FORCE Technology 
 
 

Generel information 

Adresse: Hjortekærsvej 99, 2800 Kgs. Lyngby 

Telefonnummer: +45 7215 7700 
E-mail: info@force.dk 

Hjemmeside: www.force.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Miljøvurdering og miljøoptimering af genanvendelse. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Udvikling, afprøvning og implementering af vugge til vugge værktøjer i samarbejde med virksomheder og 

myndigheder. 

http://bedreinnovation.dk/industriel-produktion-og-teknologi
mailto:ghk@dhigroup.com
mailto:ghk@dhigroup.com
mailto:ghk@dhigroup.com
mailto:ghk@dhigroup.com
mailto:info@force.dk
http://www.force.dk/
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Eventuelle links: 

http://www.mst.dk/NR/rdonlyres/333ABBD1-0452-4D49-A04E- 

5EC5BA5B5148/0/Konferenceinvitation060611.pdf 

http://www.lcm2011.org/program.html 
 
 

Beskrivelse af teknologier: 

Pt. udvikles vugge til vugge værktøjer til at understøtte virksomhedernes arbejde med at miljøoptimere 

ressourceanvendelsen og genanvendelse. 

Der arrangeres og deltages i konferencer med aktive bidrag vedr. vugge til vugge. 

Virksomheder rådgives og videntildeles omkring principper og metoder i vugge til vugge. 

Kontaktpersoner: 

Maria Strandesen 

Tlf.: +45 7215 7708 

mzs@force.dk 

Yderligere oplysninger 

Maria Strandesen 

Tlf.: +45 7215 7708 

mzs@force.dk 
 
 

Faggruppen for Afgrødevidenskab, Institut for Jordbrug & Økologi, Det Biovidenskabelige Fakultet, 

K.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Højbakkegård Allé 13, 2630 Taastrup 

Telefonnummer: +45 3533 3503 
E-mail: agsci@life.ku.dk 

Hjemmeside: http://www.agri.life.ku.dk/faggr/afgrode.aspx 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Ved brug af plantefysiologisk viden om planters klimatolerance kan vi minimere og/eller optimere 

ressourceforbruget i væksthusproduktion af prydplanter og grønsager. Ved at introducere dynamisk klima, der 

følger udendørsklimaet og derved udnytter gratisenergien fra solen, kan betydelige mængder energi for 

opvarmning spares. 

Konkrete aktiviteter: 

Gruppen for Afgrødevidenskab indenfor Institut for Jordbrug og Økologi, KU/LIFE, indgår som 

samarbejdspartner i konsortiet ”Væksthus-koncept 2017 – Teknologiudvikling til bæredygtig 

væksthusproduktion” sammen med GTS-selskabet AgroTech, en række andre universiteter samt danske og 

udenlandske private firmaer. Forskningen indenfor konsortiet har som mål at introducere energieffektiv 

højteknologi i dansk væksthusproduktion og at arbejde tværvidenskabeligt med både teknologi og 

plantevidenskab indenfor de samme rammer. Plantedelen i konsortiet bygger videre på dynamisk klimastyring. 

 
Projektet ”Energibesparelser i væksthusindustrien med kontrollerbare LED lys systemer” i samarbejde mellem 

KU/LIFE, DTU/Fotonics, AgroTech og Phillips/Holland ser på, hvilken spektralfordeling belysning med 

lysdioder skal have for bedste planteproduktion. Formålet er, at vi kan have sikker viden om dette, når den 

tekniske udvikling af LEDer når det punkt, at de er mere energiøkonomiske end nuværende højtryks-natrium 

lamper, der bruges i gartneribranchen på nuværende tidspunkt. 

 
Projektet ”Energiroser” søgt af gartneriet Rosa Danica i samarbejde med KU/LIFE og AU/DJF, hvor vi 

optimerer klimastyringen i forhold til produktionsplanlægningen i gartneriet, med formål at spare energi. 

http://www.mst.dk/NR/rdonlyres/333ABBD1-0452-4D49-A04E-
http://www.lcm2011.org/program.html
http://www.lcm2011.org/program.html
mailto:mzs@force.dk
mailto:mzs@force.dk
mailto:mzs@force.dk
mailto:mzs@force.dk
mailto:agsci@life.ku.dk
http://www.agri.life.ku.dk/faggr/afgrode.aspx
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Eventuelle links: 
 

 

www.intelligrow.dk 

Beskrivelse af teknologier: 

Det nye klimastyringskoncept for væksthuse, kaldt IntelliGrow®, er udviklet i samarbejde mellem KU/LIFE, 

AU/DJF og Dansk GartneriRådgivning. Det tillader 10-40% energibesparelser, afhængigt af hvilken planteart 

der dyrkes. IntelliGrow® bygger på at gå væk fra det traditionelt konstante klima i væksthusproduktion, og i 

stedet for at tillade klimafluktuationer, der følger solens indstråling. Ved at optimere klimaforholdene, når solen 

skinner, og planterne bedst kan udnytte lyset for CO2-optagelse vha. fotosyntesen, og at tillade en lavere 

temperatur i overskyet vejr, da planterne alligevel ikke har lys nok for at lave meget fotosyntese, kan solens 

gratis energi udnyttes bedst muligt. Konceptet bygger på at bruge matematiske modeller for, hvordan plantens 

fotosyntese styres af lys, temperatur og CO2-koncentrationen i luften, hvor indstrålingen fra solen styrer, hvilket 

klima væksthuset skal have. IntelliGrow®-konceptet kan bruges i alle væksthuse med moderne klimacomputer, 

uden investeringer i ny teknologi. 
 

Kontaktpersoner: 

Eva Rosenqvist 

Tlf.: +45 3533 3404 

ero@life.ku.dk 

Yderligere oplysninger 

Eva Rosenqvist 

Tlf.: +45 3533 3404 

ero@life.ku.dk 
 
 

Fonden Dansk Standard 
 
 

Generel information 

Adresse: Kollegievej 6, 2920 Charlottenlund 

Telefonnummer: +45 3996 6101 

E-mail: dansk.standard@ds.dk 

Hjemmeside: www.ds.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Standardisering. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Dansk Standard deltager i det internationale standardiseringsarbejde (ISO/TC 207) omkring 

livscyklusvurderinger i ISO m.m. Arbejdet drøftes af S-283. Arbejdsgrupper om vurdering af eco-efficiency 

(øko-effektivitet, integration af ecodesign i ledelsessystemer og udarbejdelse af carbon footprint og water 

footprint) er blandt de relevante aktiviteter. 

Eventuelle links: 

http://www.ds.dk/da-DK/ydelser/Standardisering/S-udvalg/S-283/Sider/default.aspx 
 

Beskrivelse af teknologier: 

LCA – metodik kan anvendes til miljøvurderinger af miljøeffektive teknologier. Kombination af state-of-the- 

art LCA-beregningsmetode og database vil give det mest fuldstændige vurderingsgrundlag. Metodik kan 

udvides med sociale og økonomiske aspekter til en samlet bæredygtighedsvurdering. 
 

Kontaktpersoner: 

Kim Christiansen 

Tlf.: +45 3996 6123 

kc@ds.dk 

http://www.intelligrow.dk/
mailto:ero@life.ku.dk
mailto:ero@life.ku.dk
mailto:ero@life.ku.dk
mailto:ero@life.ku.dk
mailto:dansk.standard@ds.dk
http://www.ds.dk/
http://www.ds.dk/da-DK/ydelser/Standardisering/S-udvalg/S-283/Sider/default.aspx
mailto:kc@ds.dk
mailto:kc@ds.dk
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Yderligere oplysninger 

Kim Christiansen 

Tlf.: +45 3996 6123 

kc@ds.dk 
 
 

Geokemisk og Hydrologisk afdelinger, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og 

Grønland (GEUS) 
 
 

Generel information 

Adresse: Østervoldgade 10, 1350 København K 

Telefonnummer: +45 3814 2000 
E-mail: geus@geus.dk 

Hjemmeside: www.geus.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Vandbalance. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Den Nationale Vandressourcemodel. 

Eventuelle links: 

www.geus.dk 

http://vandmodel.dk 
 

 
Beskrivelse af teknologier: 

Modellen er en storskala model til belysning af den overordnede vandbalance på national og regional skala. På 

denne side gives der en overordnet præsentation af modellens opsætning samt de tilgrundliggende data. Ekstra 

detaljer samt forhold der skal inddrages ved en vurdering af modellens anvendelse til andre opgaver findes på 

siden Anvendelse og data. 
 

Kontaktpersoner: 

Anker Lajer Højberg 

Tlf.: +45 3814 2774 

alh@geus.dk 

 
Lisbeth Flindt Jørgensen 

Tlf.: +45 3814 2567 

lfj@geus.dk 

Yderligere oplysninger 

Anker Lajer Højberg 

Tlf.: +45 3814 2774 

alh@geus.dk 

 
Lisbeth Flindt Jørgensen 

Tlf.: +45 3814 2567 

lfj@geus.dk 

mailto:kc@ds.dk
mailto:kc@ds.dk
mailto:geus@geus.dk
http://www.geus.dk/
http://www.geus.dk/
http://www.geus.dk/
mailto:alh@geus.dk
mailto:alh@geus.dk
mailto:lfj@geus.dk
mailto:lfj@geus.dk
mailto:alh@geus.dk
mailto:alh@geus.dk
mailto:lfj@geus.dk
mailto:lfj@geus.dk
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Innovationsnetværket for Biomasse, Agro Business Park 
 
 

Generel information 

Adresse: Niels Pedersens Allé 2, 8830 Tjele 

Telefonnummer: +45 8999 2500 

E-mail: info@agropark.dk 

Hjemmeside: www.inbiom.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Se venligst under landbrug. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Innovationsnetværkets kompetencer og arbejde er primært beskrevet under ”Landbrug og skovbrug”, men i 

forhold til Ressourceforbrug/ ressourceoptimering ønskes det at fremhæve, at de fleste aktiviteter og projekter 

har fokus på ressourceoptimering, hvis der skal foretages en holdbar helhedsvurdering af bioenergikoncepter. 

 
Af aktiviteter kan nævnes: 

• Biodiesel fra døde produktionsdyr fra landbruget. Distribution af DAKA Biodiesel til tankstationer i Region 

Midtjylland (ABP projektleder) 

• DBaltic Compass – atlas af miljøteknologier til håndtering af husdyrgødning 

• Baltic Manure – Turning manure problems into business opportunities 

• Kogebog for etablering af biogasanlæg 

• Manure processing activities in Europe (in prep) 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

•   Indsamling og indberetning af data om systemer, teknoloiger og teknikker til revisionen af BREF-note for 

intensiv fjerkræ- og svineproduktion. 

 
• Best Practice Manure Handling. ABP har for Baltic Sea 2020 publiceret rapporten ”Best Available 

Technologies for Manure Treatment - for intensive rearing of pigs in Baltic Sea EU Member States” – se 

Baltic Sea 2020’s hjemmeside. 

 
• Best Available Technologies for pig manure biogas plants in the Baltic Sea Region (in press). 

 

Kontaktpersoner: 

Knud Tybirk 

Tlf.: +45 8999 2520 

kt@agropark.dk 

 
Henning Lyngsø Foged 

hlf@agropark.dk 

Yderligere oplysninger 

Knud Tybirk 

Tlf.: +45 8999 2520 

kt@agropark.dk 

 
Henning Lyngsø Foged 

hlf@agropark.dk 

mailto:info@agropark.dk
http://www.inbiom.dk/
mailto:kt@agropark.dk
mailto:kt@agropark.dk
mailto:hlf@agropark.dk
mailto:hlf@agropark.dk
mailto:kt@agropark.dk
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Institut for Biosystemteknologi, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarh.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Blichers Allé 20, 8830 Tjele 

Telefonnummer: +45 8999 1900 

E-mail: jbt.djf@agrsci.dk 

Hjemmeside: www,biosystems.au.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Suply chain management. 
 

Konkrete aktiviteter: 

• DForskning i design og optimering af totalflow i forsyningskæder for biomasse. 

 
• Udvikling og optimering af ressourceforbrug, logistik, økonomisk feasibility og miljøpåvirkning i forbindelse 

med håndtering af biomasse fra produktion til anvendelse 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Ole Green 

 
Claus Grøn Sørensen 

Yderligere oplysninger 

Ole Green 

 

Claus Grøn Sørensen 
 
 

Institut for Byggeri og Anlæg, DTU BYG, Danmarks Tekniske Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Brovej, Bygning 117, 2800 Kgs. Lyngby 

Telefonnummer: +45 4525 1700 

E-mail: byg@byg.dtu.dk 

Hjemmeside: www.byg.dtu.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

1) Anvendelse af alternative asker i beton. 

 
2) Armerede betonkonstruktioner, kombineret mekanisk og holdbarhedsmæssig vurdering. 

 
3) Anvendelse af nedknuste minetailings i byggeindustrien. 

Konkrete aktiviteter: 

1) Forskning i opgradering af forskellige asker til brug i beton. Opgraderingen består primært af fjernelse af 

mobile tungmetaller og salte. Muligheder for anvendelse af ubehandlede asker vurderes også gennem bl.a. 

styrketests og udvaskningstests. 

 
2) Forskning vedr. levetidsforudsigelse af armerede betonkonstruktioner. 

mailto:jbt.djf@agrsci.dk
mailto:byg@byg.dtu.dk
http://www.byg.dtu.dk/
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3) Forskning i karakterisering af mine-tailings (fra Grønlandske miner) samt opgraderingsmuligheder i 

forhold til anvendelse af disse indenfor byggesektoren. 
 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

1+3) Pernille E. Jensen 

Tlf.: +45 4525 2255 

pej@byg.dtu.dk 

 
1+3) Lisbeth M. Ottosen 

Tlf.: +45 4545 2260 

lo@byg.dtu.dk 

 
1+3) Gunvor M. Kirkelund 

Tlf.: +45 4525 1730 

gunki@byg.dtu.dk 

 
1+2) Mette Geiker 

Tlf.: +45 4525 1830 

mge@byg.dtu.dk 

 
2) Henrik Stang 

Tlf.: +45 4525 1735 

hest@byg.dtu.dk 

Yderligere oplysninger 

1+3) Pernille E. Jensen 

Tlf.: +45 4525 2255 

pej@byg.dtu.dk 

 
1+3) Lisbeth M. Ottosen 

Tlf.: +45 4545 2260 

lo@byg.dtu.dk 

 
1+3) Gunvor M. Kirkelund 

Tlf.: +45 4525 1730 

gunki@byg.dtu.dk 

 
1+2) Mette Geiker 

Tlf.: +45 4525 1830 

mge@byg.dtu.dk 

 
2) Henrik Stang 

Tlf.: +45 4525 1735 

hest@byg.dtu.dk 

mailto:pej@byg.dtu.dk
mailto:pej@byg.dtu.dk
mailto:lo@byg.dtu.dk
mailto:lo@byg.dtu.dk
mailto:gunki@byg.dtu.dk
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Institut for Genetik og Bioteknologi (GBI), Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarh.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Blichers Allé 20, P.O.Box 50, 8830 Tjele 

Telefonnummer: +45 8999 1900 

E-mail: gbi.djf@agrsci.dk 

Hjemmeside: www.agrsci.dk/gbi 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Indgående kendskab til plantefysiologi og agronomi. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Udnyttelse af frøgræshalm som alternativ til mark-afbrænding. 

 
Flerårig avl på samme frøgræsudlæg 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Birte Boelt 

Tlf.: +45 8999 1900 

birte.boelt@agrsci.dk 

Yderligere oplysninger 

Birte Boelt 

Tlf.: +45 8999 1900 

birte.boelt@agrsci.dk 
 
 

Institut for Havebrugsproduktion, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarh.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Kirstinebjergvej 10, 5792 Årslev 

Telefonnummer: +45 8999 3400 eller +45 8999 3300 
E-mail: AHP.DJF@agrsci.dk 

Hjemmeside: http://www.agrsci.dk/ny_navigation/forskning/institutter/institut_for_havebrugsproduktio 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Reduktion af energiforbrug i væksthus, optimal anvendelse af gødning gennem efterafgrøder og fangafgrøder 

samt måling af gødningsbehov og alternativer til anvendelse af pesticider er vigtige mål for vores forskning. 

Konkrete aktiviteter: 

Meldugresistente Aster for reduktion af pesticidbehov under produktionen. 

Netdækning af grønsagsafgrøder for undgåelse af insektskader. 

Varmtvand behandling af solbærstiklinger som alternativ til pesticider. 

Varmtvand behandling af frugt som alternativ til pesticider 

mailto:gbi.djf@agrsci.dk
http://www.agrsci.dk/gbi
mailto:birte.boelt@agrsci.dk
mailto:birte.boelt@agrsci.dk
mailto:birte.boelt@agrsci.dk
mailto:birte.boelt@agrsci.dk
mailto:AHP.DJF@agrsci.dk
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Varslingssystemer til frugttræsygdomme for reduktion af pesticidanvendelse. 

Klimastyring i væksthus for reduktion af energi. 

Optimering af anvendelsen af vækstlys i væksthuse for reduktion af elforbrug og opnåelse af samme effekt på 

plantevækst. 

 
Anvendelse af efterafgrøder for reduktion af tab af N og reduktion af behov for tilførsel til afgrøderne. 

Simulering af afgrødevækst og kvælstof i planter og jord. 

Anvendelse af tørkestress på potteplanter som alternativ til kemiske vækstreguleringsmidler. 
 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Hanne Lindhard Petersen 

Tlf.: +45 8999 3271 

Hanne.lindhard@agrsci.dk 

 
Carl Otto Ottosen 

CO.Ottosen@agrsci.dk 

Yderligere oplysninger 

Hanne Lindhard Petersen 

Tlf.: +45 8999 3271 
Hanne.lindhard@agrsci.dk 

 
Carl Otto Ottosen 

CO.Ottosen@agrsci.dk 
 
 

Institut for Husdyrbiologi og -sundhed, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarh.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Blichers Allé 20, P.O.Box 50, 8830 Tjele 

Telefonnummer: +45 8999 1900 

E-mail: sve.djf@agrsci.dk 

Hjemmeside: www.agrsci.dk/sve 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

1) Forbedret udnyttelse af protein og reduceret kvælstofudskillelse hos husdyr. SVE har langvarig ekspertise 

indenfor området og ressourceoptimering er en nøglekompetence i instituttet. 

 
2) Forbedret udnyttelse af fosfor og andre livsnødvendige mineraler med henblik på reduceret udskillelse hos 

husdyr. SVE har langvarig ekspertise indenfor området og ressourceoptimering er en nøglekompetence i 

instituttet. 

Konkrete aktiviteter: 

1) Flere projekter i instituttet har fokus på ernærings- og fodringsmæssige tiltag, der kan forbedre husdyrenes 

kvælstofudnyttelse og reducere kvælstofindholdet i husdyrgødningen og emissionen af ammoniak. 

Kvælstofudnyttelsen ligger aktuelt på ca. 35-40 % hos svin og ca. 25 % hos malkekøer. Der er 

forskningsmæssig fokus på at erstatte råprotein med industrielt fremstillede aminosyrer, som allerede har vist 

sig lovende og bruges i svine- og fjerkræfoder. Der er nu fokus på recirkulering af kvælstof hos malkekøer og 

mailto:Hanne.lindhard@agrsci.dk
mailto:CO.Ottosen@agrsci.dk
mailto:CO.Ottosen@agrsci.dk
mailto:Hanne.lindhard@agrsci.dk
mailto:CO.Ottosen@agrsci.dk
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substituering af protein med nye essentielle aminosyrer hos svin. 

Indsatsen støttes bl.a. af VMP III forskningsmidler, et nyligt bevilget EU-projekt og private firmaer. 

 
2) Flere projekter i SVE har fokus på ernærings- og fodringsmæssige tiltag, der kan forbedre husdyrenes 

fosforudnyttelse og reducere udskillelsen mest mulig. Målet er at øge udnyttelsen af det naturligt 

forekommende fosfor i plantefoderstoffer og dermed begrænse behovet for tilskud af foderfosfat mest muligt. 

Dette kan bl.a. ske gennem brug af enzymet fytase, men det forudsætter viden om fytases effektivitet under 

forskellige fodringsforhold. Dette er centralt, da fosfor er livsnødvendigt næringsstof, og fosforunderskud kan 

resultere i nedsat sundhed og velfærd hos husdyr. Potentialet for at øge udnyttelsen af fosfor er lovende. Der 

gennemføres ligeledes forskningsprojekter til fastlæggelse af husdyrenes fysiologiske behov for fosfor og andre 

mineraler. Indsatsen støttes af bl.a. VMP III forskningsmidler, private firmaer, forskningsråd. 
 

Eventuelle links: 
 

 

2) http://fosfor.info/ 

Beskrivelse af teknologier: 

1) Ernæringsmæssige tiltag til optimering af kvælstofudnyttelse og begrænsning af kvælstofudskillelsen. 

 
2) Brug af enzymet fytase. Optimering af fodring og fodringsstrategier (våd- vs. tørfodring). 

 

Kontaktpersoner: 

1) Jan V. Nørgaard 

 Tlf.: +45 8999 1562 

jan.nørgaard@agrsci.dk 

 
1) Niels Bastian Kristensen 

Tlf.: +45 8999 1109 

NielsB.Kristensen@agrsci.dk 

 
1) Martin R. Weisberg 

Tlf.: +45 8999 1181 

Martin.Weisberg@agrsci.dk 

 
2) Hanne Damgaard Poulsen 

Tlf.: +45 8999 1386 

hdp@agrsci.dk 

 
2) Jakob Sehested 

Tlf.: +45 8999 1384 

Jakob.Sehested@agrsci.dk 

Yderligere oplysninger 

1) Jan V. Nørgaard  

Tlf.: +45 8999 1562 

jan.nørgaard@agrsci.dk 

 
1) Niels Bastian Kristensen 

Tlf.: +45 8999 1109 

NielsB.Kristensen@agrsci.dk 

 
1) Martin R. Weisberg 

Tlf.: +45 8999 1181 

Martin.Weisberg@agrsci.dk 

 
2) Hanne Damgaard Poulsen 

Tlf.: +45 8999 1386 

hdp@agrsci.dk 

http://fosfor.info/
mailto:rgaard@agrsci.dk
mailto:rgaard@agrsci.dk
mailto:NielsB.Kristensen@agrsci.dk
mailto:Martin.Weisberg@agrsci.dk
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mailto:hdp@agrsci.dk
mailto:Jakob.Sehested@agrsci.dk
mailto:rgaard@agrsci.dk
mailto:rgaard@agrsci.dk
mailto:NielsB.Kristensen@agrsci.dk
mailto:Martin.Weisberg@agrsci.dk
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2) Jakob Sehested 

Tlf.: +45 8999 1384 

Jakob.Sehested@agrsci.dk 
 
 
Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi, Det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 

Telefonnummer: 

E-mail: 

Hjemmeside: www.sdu.dk/cemit 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

1) Systemanalyse, energi- og miljøvurdering/modellering.: 

Området omfatter de væsentlige kompetencer inden for analyse, vurdering, modellering og prioritering af 

ressource- og miljøaspekter. Herunder livscyklusvurdering og – modellering af produkter og systemer, 

arealbaseret modellering, miljøvurdering- og modellering på økosystemniveau (jord, grundvand, vandløb, søer 

og havet) samt miljøvurdering af kemikalier (økotoksicitet, humantoksicitet, hormoneffekter m.m.). 

 
2) Energisystemer og energiforbrugende systemer og produkter 

Centeret sætter fokus på effektivisering af energiforbrug pr. system og funktionelt output, herunder udnyttelse 

af energielasticiteten i produktionsprocesser til dynamisk styring af energiforbruget samt styring af samspillet 

mellem produktion og forbrug af el. 

Konkrete aktiviteter: 

Faktaark om igangværende aktiviteter herunder: 

 
1) 

• Analytical Review of Comparative Environmental Assessments of Incineration and Co-incineration of Waste. 

• Modelling Renewable Energy Scenarios for Denmark. 

 
2) 

• Fionia Lighting A/S - LED-based growth light for green-houses 

• Extending NetBeans with Dynamic Update of Active Modules 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

1) Lektor ved Biologi 

Erik Kristensen 

Tlf.: +45 6550 2754 

ebk@biology.sdu.dk 

 
1) Lektor ved biologi 

Henning Jensen 

Tlf.: +45 6550 2223 

 
1+2) Professor ved institut for kemi-, Bio- og Miljøteknologi 

Henrik Wenzel 

Tlf.: +45 6550 7374 

henrik.wenzel@kbm.sdu.dk 

 
1) Lektor ved biologi 

mailto:Jakob.Sehested@agrsci.dk
http://www.sdu.dk/cemit
mailto:ebk@biology.sdu.dk
mailto:ebk@biology.sdu.dk
mailto:henrik.wenzel@kbm.sdu.dk
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Mogens Flindt 

Tlf.: +45 6550 2606 

mrf@biology.sdu.dk 

 
1) Lektor ved biologi 

Poul Bjerregaard 

Tlf.: +45 6550 2456 

 
1) Professor ved institut for kemi-, Bio- og Miljøteknologi 

Sven G. Sommer 

Tlf.: +45 6550 7359 

sgs@kbm.sdu.dk 

 
2) Lektor ved Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet 

Bo Nørregaard Jørgensen 

Tlf.: +45 6550 3545 

bnj@mmmi.sdu.dk 

 
2) Viceinstitutleder og lektor ved Institut for Innovation og Teknologi 

Oluf Larsen 

Tlf.: +45 6550 7431 

ol@iti.sdu.dk 
 

Yderligere oplysninger 

1) Lektor ved Biologi 

Erik Kristensen 

Tlf.: +45 6550 2754 

ebk@biology.sdu.dk 

 
1) Lektor ved biologi 

Henning Jensen 

Tlf.: +45 6550 2223 

 
1+2) Professor ved institut for kemi-, Bio- og Miljøteknologi 

Henrik Wenzel 

Tlf.: +45 6550 7374 

henrik.wenzel@kbm.sdu.dk 

 
1) Lektor ved biologi 

Mogens Flindt 

Tlf.: +45 6550 2606 

mrf@biology.sdu.dk 

 
1) Lektor ved biologi 

Poul Bjerregaard 

Tlf.: +45 6550 2456 

 
1) Professor ved institut for kemi-, Bio- og Miljøteknologi 

Sven G. Sommer 

Tlf.: +45 6550 7359 

sgs@kbm.sdu.dk 

 
2) Lektor ved Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet 

Bo Nørregaard Jørgensen 

Tlf.: +45 6550 3545 

bnj@mmmi.sdu.dk 

 
2) Viceinstitutleder og lektor ved Institut for Innovation og Teknologi 

mailto:mrf@biology.sdu.dk
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Oluf Larsen 

Tlf.: +45 6550 7431 

ol@iti.sdu.dk 
 
 
Institut for kemi, DTU Kemi, Danmarks Tekniske Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Kemitorvet 207, 2800 Kgs. Lyngby 

Telefonnummer: +45 4525 2419 

E-mail: isc@kemi.dtu.dk 

Hjemmeside: www.kemi.dtu.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Flow-injection Analyse (FIA), Sequential Injection Analyse (SIA) kromatografi, ICP-MS, AAS, Elektrokemisk 

analyse, Syntese i autoklave mikrobølgeovn og kvalitetssikring. 

Konkrete aktiviteter: 

• Synteseoptimering 

• Kvalitetssikring 

Eventuelle links: 

http://www.flowinjection.com/ http://www.eurachem.org/ 

http://www.citac.cc/ 
 

 
Beskrivelse af teknologier: 

Synteseoptimering og kvalitetssikring: Et detaljeret kendskab til apparaters og metoders usikkerheder letter 

arbejde frem mod at finde den mest energieffektive syntesemetode, hvor udbyttet bliver højt, og andelen af 

biprodukter bliver så lavt som muligt. 
 

Kontaktpersoner: 

Jens E.T. Andersen 

Tlf.: +45 4525 2348 

jeta@kemi.dtu.dk 

 
Anders C. Raffalt 

Tlf.: +45 4525 2342 

acr@kemi.dtu.dk 

Yderligere oplysninger 

Jens E.T. Andersen 

Tlf.: +45 4525 2348 

jeta@kemi.dtu.dk 

 
Anders C. Raffalt 

Tlf.: +45 4525 2342 

acr@kemi.dtu.dk 
 
 

Institut for Kemiteknik, DTU Kemiteknik, Danmarks Tekniske Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: DTU, Bygning 229, DK-2800 Kgs. Lyngby 

Telefonnummer: +45 4525 2800 
E-mail: informationen@kt.dtu.dk 

Hjemmeside: www.kt.dtu.dk 

mailto:ol@iti.sdu.dk
mailto:ol@iti.sdu.dk
mailto:isc@kemi.dtu.dk
http://www.kemi.dtu.dk/
http://www.flowinjection.com/
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mailto:jeta@kemi.dtu.dk
mailto:acr@kemi.dtu.dk
mailto:acr@kemi.dtu.dk
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http://www.kt.dtu.dk/


Vidensinstitutioner og miljøeffektive teknologier, Katalog, Ressourceforbrug / ressourceoptimering 

Side 253 

 

 

 

Information om forskning og aktiviteter 
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Effektiv og miljømæssig forsvarlig anvendelse af kul, olie og naturgas. 

Effektiv og miljømæssig forsvarlig anvendelse af biomasse. 

Effektiv og miljømæssig forsvarlig anvendelse af affald. 

Dannelse og anvendelse af restprodukter fra industriel produktion 

Procesdesign ud fra et bæredygtighedsprincip. 

Konkrete aktiviteter: 

Forskningscenter (CHEC) med omkring 50 forskere inden for ren og effektiv produktion af elektricitet, varme 

og procesenergi. 
Forskningscenter (CAPEC) inden for ”sustainable proces design”. 

Eventuelle links: 

www.chec.kt.dtu.dk 

www.capec.kt.dtu.dk 
 

 
Beskrivelse af teknologier: 

Mere effektive kraftværker baseret på fossile brændsler. 

Mere effektive affaldsfyringsanlæg. 

Mere effektive anlæg til biomasseforbrænding. 

Cementprocesser med lavere energiforbrug og lavere emission af skadelig emission. 

Røggasrensning for SO2, NOx, partikler. 

Med mere…. 
 

Kontaktpersoner: 

Kim Dam-Johansen 

Tlf.: +45 4525 2845 

kdj@kt.dtu.dk 

 
Anker Jensen 

Tlf.: +45 4525 2841 

aj@kt.dtu.dk 

 
Peter Glarborg 

Tlf.: +45 4525 2840 

pgl@kt.dtu.dk 

 
Rafiqul Gani 

Tlf.: +45 4525 2882 

rag@kt.dtu.dk 

Yderligere oplysninger 

Kim Dam-Johansen 

Tlf.: +45 4525 2845 

kdj@kt.dtu.dk 

 
Anker Jensen 

Tlf.: +45 4525 2841 

aj@kt.dtu.dk 

 
Peter Glarborg 

Tlf.: +45 4525 2840 

pgl@kt.dtu.dk 

 
Rafiqul Gani 

Tlf.: +45 4525 2882 

rag@kt.dtu.dk 
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Institut for Miljøvidenskab, DMU, Aarh.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Frederiksborgvej 399, Boks 399, 4000 Roskilde 

Telefonnummer: +45 4630 1200 
E-mail: dmu@dmu.dk 

Hjemmeside: www.dmu.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Biomasse ressourcer og anvendelser set i et livscyklus perspektiv. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Sektor tværgående modellering af biomasse ressource flowet, omdannelsesteknologier og deres 

energieffektivitet, resulterende CO2 emissionsreduktioner, samt restanvendelsers indflydelse på den naturlige 

karbon cyklus. Analyser af data fra individuelle anlæg indenfor energi, industri, landbrugs- og affaldssektorerne. 

Samarbejde med industripartnere i forskningsprojekter som har til formål at kvantificere grønne industriers 

kombinerede miljø og økosystem forbedrende effekter. LCA udvidet til at inkludere naturressourcer som input 

samt værdisætning af kvalitative/kvantitative ændringer i ressourcetilgængeligheden. 

Eventuelle links: 

http://www.dmu.dk/en/aboutneri/departments/policyanalysis/emissionssustainabilityandriskanalysis/ 

www.inno-mt.dk 

Beskrivelse af teknologier: 

Innovationsnetværk for Miljøteknologi 
 

Kontaktpersoner: 

Marianne Thomsen 

Tlf.: +45 2229 2627 

mth@dmu.dk 

 
Ole-Kenneth Nielsen 

Tlf.: +45 4630 1819 

okn@dmu.dk 

Yderligere oplysninger 

Marianne Thomsen 

Tlf.: +45 2229 2627 

mth@dmu.dk 

 
Ole-Kenneth Nielsen 

Tlf.: +45 4630 1819 

okn@dmu.dk 
 
 

Institut for Teknologi og Innovation (ITI), Det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Campusvej 55, 5230 Odense M 
Telefonnummer: +45 6550 7450 

E-mail: ahh@ib.sdu.dk 

Hjemmeside: http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/ITI 

mailto:dmu@dmu.dk
http://www.dmu.dk/
http://www.dmu.dk/en/aboutneri/departments/policyanalysis/emissionssustainabilityandriskanalysis/
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mailto:okn@dmu.dk
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Information om forskning og aktiviteter 
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

1) Systemanalyse, energi- og miljøvurdering/modellering.: 

Området omfatter de væsentlige kompetencer inden for analyse, vurdering, modellering og prioritering af 

ressource- og miljøaspekter. Herunder livscyklusvurdering og – modellering af produkter og systemer, 

arealbaseret modellering, miljøvurdering- og modellering på økosystemniveau (jord, grundvand, vandløb, søer 

og havet) samt miljøvurdering af kemikalier (økotoksicitet, humantoksicitet, hormoneffekter m.m.). 

 
2) Energisystemer og energiforbrugende systemer og produkter 

Centeret sætter fokus på effektivisering af energiforbrug pr. system og funktionelt output, herunder udnyttelse 

af energielasticiteten i produktionsprocesser til dynamisk styring af energiforbruget samt styring af samspillet 

mellem produktion og forbrug af el. 

Konkrete aktiviteter: 

Faktaark om igangværende aktiviteter herunder: 

 
1) 

• Analytical Review of Comparative Environmental Assessments of Incineration and Co-incineration of Waste. 

• Modelling Renewable Energy Scenarios for Denmark. 

 
2) 

• Fionia Lighting A/S - LED-based growth light for green-houses 

• Extending NetBeans with Dynamic Update of Active Modules 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

1) Lektor ved Biologi 

Erik Kristensen 

Tlf.: +45 6550 2754 

ebk@biology.sdu.dk 

 
1) Lektor ved biologi 

Henning Jensen 

Tlf.: +45 6550 2223 

 
1+2) Professor ved institut for kemi-, Bio- og Miljøteknologi 

Henrik Wenzel 

Tlf.: +45 6550 7374 

henrik.wenzel@kbm.sdu.dk 

 
1) Lektor ved biologi 

Mogens Flindt 

Tlf.: +45 6550 2606 

mrf@biology.sdu.dk 

 
1) Lektor ved biologi 

Poul Bjerregaard 

Tlf.: +45 6550 2456 

 
1) Professor ved institut for kemi-, Bio- og Miljøteknologi 

Sven G. Sommer 

Tlf.: +45 6550 7359 

sgs@kbm.sdu.dk 

mailto:ebk@biology.sdu.dk
mailto:ebk@biology.sdu.dk
mailto:henrik.wenzel@kbm.sdu.dk
mailto:henrik.wenzel@kbm.sdu.dk
mailto:mrf@biology.sdu.dk
mailto:mrf@biology.sdu.dk
mailto:sgs@kbm.sdu.dk
mailto:sgs@kbm.sdu.dk
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2) Lektor ved Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet 

Bo Nørregaard Jørgensen 

Tlf.: +45 6550 3545 

bnj@mmmi.sdu.dk 

 
2) Viceinstitutleder og lektor ved Institut for Innovation og Teknologi 

Oluf Larsen 

Tlf.: +45 6550 7431 

ol@iti.sdu.dk 
 

Yderligere oplysninger 

1) Lektor ved Biologi 

Erik Kristensen 

Tlf.: +45 6550 2754 

ebk@biology.sdu.dk 

 
1) Lektor ved biologi 

Henning Jensen 

Tlf.: +45 6550 2223 

 
1+2) Professor ved institut for kemi-, Bio- og Miljøteknologi 

Henrik Wenzel 

Tlf.: +45 6550 7374 

henrik.wenzel@kbm.sdu.dk 

 
1) Lektor ved biologi 

Mogens Flindt 

Tlf.: +45 6550 2606 

mrf@biology.sdu.dk 

 
1) Lektor ved biologi 

Poul Bjerregaard 

Tlf.: +45 6550 2456 

 
1) Professor ved institut for kemi-, Bio- og Miljøteknologi 

Sven G. Sommer 

Tlf.: +45 6550 7359 

sgs@kbm.sdu.dk 

 
2) Lektor ved Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet 

Bo Nørregaard Jørgensen 

Tlf.: +45 6550 3545 

bnj@mmmi.sdu.dk 

 
2) Viceinstitutleder og lektor ved Institut for Innovation og Teknologi 

Oluf Larsen 

Tlf.: +45 6550 7431 

ol@iti.sdu.dk 
 
 

Institut for Vand og Miljøteknologi, DTU Miljø, Danmarks Tekniske Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Miljøvej, B113, DTU, 2800 Kgs. Lyngby 

Telefonnummer: +45 4525 1600 

E-mail: sekretariat@env.dtu.dk 

Hjemmeside: www.env.dtu.dk 

mailto:bnj@mmmi.sdu.dk
mailto:bnj@mmmi.sdu.dk
mailto:ol@iti.sdu.dk
mailto:ol@iti.sdu.dk
mailto:ebk@biology.sdu.dk
mailto:ebk@biology.sdu.dk
mailto:henrik.wenzel@kbm.sdu.dk
mailto:henrik.wenzel@kbm.sdu.dk
mailto:mrf@biology.sdu.dk
mailto:mrf@biology.sdu.dk
mailto:sgs@kbm.sdu.dk
mailto:sgs@kbm.sdu.dk
mailto:bnj@mmmi.sdu.dk
mailto:bnj@mmmi.sdu.dk
mailto:ol@iti.sdu.dk
mailto:ol@iti.sdu.dk
mailto:sekretariat@env.dtu.dk
http://www.env.dtu.dk/
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Information om forskning og aktiviteter 
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

LCA for affald, forbrænding, energi, lossepladser, bioenergi. 
 

Konkrete aktiviteter: 

LCA in waste management : 

Establishing the management tool is by itself a scientific accomplishment and gaps in understanding and data 

will be identified fostering new research tasks. Some of the research tasks are listed below. 

 
• Economics and environmental economics, 

 
• Develop inventory models for a range of technologies (ash treatment, compost use, etc) 

 
• Inventory modeling (LCIs) on garden and yard waste technologies 

 
• Inventory modeling (LCIs) on bulky waste technologies 

 
• Inventory modeling (LCIs) on special wastes 

 
• Improving impact assessments for non-toxic substances (spoiled groundwater resources, stored toxicity) 

 
• Air emissions from biological treatment facilities 

 
• Addressing carbon sequestering in landfills and in soils receiving organic waste 

 
• Developing approaches to sensitivity and uncertainty analysis in LCA 

 
• Fraction specific transfer coefficients 

 
Waste incineration: 

The research will focus on process optimization, optimization of the waste input as well as environmental 

evaluation of residue treatment and disposal. 

 
• Develop environmental assessment models (LCA) for evaluation of residue treatment, utilization and disposal 

of bottom ashes and APC residues, and evaluate important management strategies. 

 
• Geochemical and dynamic modeling of leaching from incineration ashes and identification governing 

processes (dissolution/precipitation, sorption, redox, flow dynamics, etc.) as a basis for leaching prediction. 

 
• Identify important issues related to residue sampling, sample handling, and characterization with respect to 

determining residue leaching properties. 

 
• Identify key energy substitution profiles (i.e. energy products thet energy from incineration substitutes) for 

waste incinerators in order to support environmental assessment models. 

 
• Identify important relations between waste input composition and residue quality in order to better predict 

effects of changes in waste management and to optimize environmental impacts from incineration. 

 
• Identify key environmental and operational parameters and develop systems for evaluating plant performance 

as a basis for benchmarking and (extended) green accounts. 

 
Landfills: 

• Laboratory experiments and modeling to obtain further process understanding of LFG attenuation in biocover 

systems 

 
• Method development, field establishment and performance evaluation of biocover systems at Danish landfills 
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• Establishing method for full scale measurements of disperse air emissions from landfills 

 
• LFG emission from newer landfills low in organic waste content 

 
• Halocarbon behaviour in landfills and cost-effective methods to reduce halocarbon emissions (bench scale 

studies and model development) 

 
• Full scale evaluation of managed attenuation of CFC-release from insulation foam waste. 

 
Biogas or biomethane: 

• To enhance biogas production from manure based plants through different reactor configurations (serial 

digestion), in situ passive separation and post-treatments of digested material. 

 
• To optimize the process using on-line instrumentation and dedicated control laws. 

 
• To evaluate stability and restart of biogas reactors subjected to different perturbations (VFA & Ammonia 

etc,) through crash tests. 

 
• To integrate the use of energy crops as sole substrates or in combination with manure in co-digestion process 

that would enhance biogas. Pre-treatment of energy crops to enhance hydrolysis would also be investigated. 

 
• To develop advanced biogas plant that could run on manure, supplemented with energy crops or crop 

residues and subsequently removing nitrogen and phosphorus from its waste down stream. 

 
• To develop a commercial monitoring and control tool for full-scale application. 

 
Biohydrogen production: 

• To produce biohydrogen from energy crops and organic waste. 

 
• To investigate process configurations and advanced process control for maximizing energy output of 

combined biohydrogen (as first priority) and biogas (as second priority) in anaerobic treatment processes. 

 
• To model and monitor microbial population dynamics in a biohydrogen process 

 
• To develop advanced process technology that would produce both biogas and hydrogen from manure 

supplemented with energy crops or crop residues 

 
• Phototrophic hydrogen production 

 
Bioethanol production: 

• To investigate the production of bioethanol using lignocellulosic materials such as energy crops 

 
• New microbes for pentose utilization for bioethanol (Danish Research Council) 

 
Microbial fuel cell: 

• To develop a new configuration of MFC for overcoming the limitations of current MFC technology. 

 
• To test the possibility of using MFC to treat real lignocellulosic waste like wheat straw and manure. 

 
• To investigate the feasibility of using MFC to remove nutrients in waste/wastewater. 

 
• Flow-through MFC/in-situ prediction and performance monitoring of biofilms 

 
• Avoiding mediators/use natural mediators 

 
• Use a MFC for detecting organic contaminants in soil or water as biosensor technology 

 
Biorefinery: 
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• Optimization of pre-treatment methods of lignocellulosic material 

 
• Hydrolysis of biomass 

 
• Bioethanol production from hexoses 

 
• Biohydrogen production from pentoses 

 
• System/concept development 

 

Eventuelle links: 

http://www.env.dtu.dk/Forskning/Forskningsgrupper/Solid%20waste.aspx 

http://www.env.dtu.dk/Forskning/Forskningsgrupper/Bioenergy.aspx 
 

 
Beskrivelse af teknologier: 

Se overfor 
 

Kontaktpersoner: 

Thomas Astrup 

Tlf.: +45 4525 1558 

tha@env.dtu.dk 

 
Irini Angelidaki 

Tlf.: +45 4525 1429 

ira@env.dtu.dk 

Yderligere oplysninger 

Thomas Astrup 

Tlf.: +45 4525 1558 

tha@env.dtu.dk 

 
Irini Angelidaki 

Tlf.: +45 4525 1429 

ira@env.dtu.dk 
 
 

LCA Center Danmark 
 
 

Generel information 

Adresse: Hjortekærsvej 99, 2800 Kgs. Lyngby 

Telefonnummer: +45 3955 5955 

E-mail: info@lca-center.dk 

Hjemmeside: www.lca-center.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Livs Cyklus Analyser. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Rådgivning, netværk, oplysning og indsamling af viden. 

Eventuelle links: 

www.lca-center.dk 
 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Maria Strandesen 

http://www.env.dtu.dk/Forskning/Forskningsgrupper/Solid%20waste.aspx
http://www.env.dtu.dk/Forskning/Forskningsgrupper/Solid%20waste.aspx
mailto:tha@env.dtu.dk
mailto:tha@env.dtu.dk
mailto:ira@env.dtu.dk
mailto:ira@env.dtu.dk
mailto:tha@env.dtu.dk
mailto:tha@env.dtu.dk
mailto:ira@env.dtu.dk
mailto:ira@env.dtu.dk
mailto:info@lca-center.dk
http://www.lca-center.dk/
http://www.lca-center.dk/
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Tlf.: +45 7215 7700 

mzs@force.dk 
 

Yderligere oplysninger 

Maria Strandesen 

Tlf.: +45 7215 7700 

mzs@force.dk 
 
 

Nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi, Risø DTU, Danmarks Tekniske Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Frederiksborgvej 399, postbox 49, 4000 Roskilde 

Telefonnummer: +45 4677 4677 

E-mail: risoe@risoe.dk 

Hjemmeside: www.risoe.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Udvikling, karakterisering og modellering af stærke lette materialer til især vindmøller og transport. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Udvikling af kompositmaterialer. 

 
Forståelse og modellering af revnedannelse og udbredelse. 

 
Forbedring af mikrostruktur og dermed egenskaber af materialer ved termomekanisk processering. 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

Akkrediteret mekanisk prøvning. 

Mikrostrukturkarakterisering ved elektromikroskopi samt med neutron og røntgenstråling. 

Syntesefaciliteter til kompositmaterialer. 
 

Kontaktpersoner: 

Dorte Juul Jensen  

Tlf.: +45 4677 5701 

dorte.juul.jensen@risoe.dk 

 
Povl Brøndsted 

Tlf.: +45 4677 5704 

Yderligere oplysninger 

Dorte Juul Jensen  

Tlf.: +45 4677 5701 

dorte.juul.jensen@risoe.dk 

 
Povl Brøndsted 

Tlf.: +45 4677 5704 

mailto:mzs@force.dk
mailto:mzs@force.dk
mailto:mzs@force.dk
mailto:mzs@force.dk
mailto:risoe@risoe.dk
http://www.risoe.dk/
mailto:dorte.juul.jensen@risoe.dk
mailto:dorte.juul.jensen@risoe.dk
mailto:dorte.juul.jensen@risoe.dk
mailto:dorte.juul.jensen@risoe.dk


Vidensinstitutioner og miljøeffektive teknologier, Katalog, Ressourceforbrug / ressourceoptimering 

Side 261 

 

 

 
http://www.teknologisk.dk/393 

http://www.teknologisk.dk/5371 

 

 

Teknologisk Institut 
 
 

Generel information 

Adresse: Gregersensvej, 2630 Taastrup 

Telefonnummer: +45 7220 2000 

E-mail: info@teknologisk.dk 

Hjemmeside: www.teknologisk.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Viden om logistik, håndtering og anvendelse af biomasse til energiformål. 

Udvikling af nye miljøvenlige overfladebehandlingssystemer til trækonstruktioner. 

Reduktion af biocidforbrug til træbeskyttelse. 

Konkrete aktiviteter: 

Deltagelse i F&U projekter indenfor indsamling, lagring og anvendelse af halm, træ, energiafgrøder, marin 

biomasse, industrielt biomasseaffald og gyllefibre til energiformål. 

 
Anvendelse af brint til transportformål, herunder hybrid og elektrisk transport. 

Fortrængning af fossile brændsler til transport. 

Anvendelse af restprodukter fra energiomsætning til gødningsformål eller fraktionering i anvendelige 

grundstoffer. 

 
Energibesparelser. 

 
Anvendelse af industrielle restprodukter som erstatning for cement og tilslag (flyveaske, stenmel, nedknust 

beton mv.) 

 
Minimering af affaldsmængden i betonproduktion (genbrug af procesvand, slam og restbeton) 

 
Reduktion af biocidforbrug til maling og træbeskyttelse gennem udvikling af indkapslede biocider. Denne 

udvikling foregår i regi af innovationskonsortiet NanoPaint. 

Eventuelle links: 

http://www.teknologisk.dk/19141 

http://www.teknologisk.dk/specialister/22674 

http://www.teknologisk.dk/specialister/22663 

http://www.teknologisk.dk/specialister/22632 
www.nanopaint.dk 

 

 

Beskrivelse af teknologier: 

Pelletering og blanding af forskellige typer biomasse tilsat additiver med henblik på optimal anvendelse ved 

energiomsætning. 

 
Fraktionering af askeprodukter efter energiomsætning. Muligheder 

for at anvende et restprodukt i en betonproduktion Dokumentation for 

grøn betons egenskaber, fx styrke og holdbarhed. 

http://www.teknologisk.dk/393
http://www.teknologisk.dk/393
mailto:info@teknologisk.dk
http://www.teknologisk.dk/
http://www.teknologisk.dk/19141
http://www.teknologisk.dk/19141
http://www.teknologisk.dk/specialister/22663
http://www.teknologisk.dk/specialister/22663
http://www.nanopaint.dk/
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Udarbejdelse af miljødeklarationer og gennemførelse af livscyklusanalyser. 

Implementering af miljøfremmende tiltag i forbindelse med projektspecifikationer. 

Forbedring af et byggeris energiforbrug ved anvendelse af de rette materialer. 

Dokumentation af byggematerialers effekt på indeklimaet. 

Anvendelse af aske fra forbrænding af spildevandsslam i forbindelse med fremstilling af beton. 

Driftsoptimering og driftskontrol af energiforbrugende anlæg i svømmehaller. 

Akkrediteret prøvning af maling og træbeskyttelse: Miljø- og effektivitetsvurdering. 

 
Afprøvning af brint som transportbrændsel. 

 

Kontaktpersoner: 

Jørgen Hinge 

Tlf.: +45 7220 1324 

jorgen.hinge@teknologisk.dk 

 
Peter Daugbjerg Jensen  

Tlf.: +45 7220 1340 

peter.daugbjerg.jensen@teknologisk.dk 

 
Jonas Dahl 

Tlf.: +45 7220 2224 

jonas.dahl@teknologisk.dk 

 
Lars Nikolaisen 

Tlf.: +45 7220 1302 

lars.nikolaisen@teknologisk.dk 

 
Sten Frandsen 

Tlf.: +45 7220 1303 

sten.frandsen@teknologisk.dk 

 
Claus Vestergaard Nielsen  

Tlf.: +45 7220 2219 

claus.v.nielsen@teknologisk.dk 

 
Niels Morsing 

Tlf.: +45 7220 2312 

niels.morsing@teknologisk.dk 

 
Gitte Sørensen 

Tlf.: +45 7220 1095 

gitte.sorensen@teknologisk.dk 

 
Sune Nygaard 

Tlf.: +45 7220 1809 

sune.nygaard@teknologisk.dk 

Yderligere oplysninger 

Jørgen Hinge 

Tlf.: +45 7220 1324 

jorgen.hinge@teknologisk.dk 

mailto:jorgen.hinge@teknologisk.dk
mailto:jorgen.hinge@teknologisk.dk
mailto:peter.daugbjerg.jensen@teknologisk.dk
mailto:peter.daugbjerg.jensen@teknologisk.dk
mailto:jonas.dahl@teknologisk.dk
mailto:jonas.dahl@teknologisk.dk
mailto:lars.nikolaisen@teknologisk.dk
mailto:lars.nikolaisen@teknologisk.dk
mailto:sten.frandsen@teknologisk.dk
mailto:sten.frandsen@teknologisk.dk
mailto:claus.v.nielsen@teknologisk.dk
mailto:claus.v.nielsen@teknologisk.dk
mailto:niels.morsing@teknologisk.dk
mailto:niels.morsing@teknologisk.dk
mailto:gitte.sorensen@teknologisk.dk
mailto:gitte.sorensen@teknologisk.dk
mailto:sune.nygaard@teknologisk.dk
mailto:sune.nygaard@teknologisk.dk
mailto:jorgen.hinge@teknologisk.dk
mailto:jorgen.hinge@teknologisk.dk
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Peter Daugbjerg Jensen 

 Tlf.: +45 7220 1340 

peter.daugbjerg.jensen@teknologisk.dk 

 
Jonas Dahl 

Tlf.: +45 7220 2224 

jonas.dahl@teknologisk.dk 

 
Lars Nikolaisen 

Tlf.: +45 7220 1302 

lars.nikolaisen@teknologisk.dk 

 
Sten Frandsen 

Tlf.: +45 7220 1303 

sten.frandsen@teknologisk.dk 

 
Claus Vestergaard Nielsen  

Tlf.: +45 7220 2219 

claus.v.nielsen@teknologisk.dk 

 
Niels Morsing 

Tlf.: +45 7220 2312 

niels.morsing@teknologisk.dk 

 
Gitte Sørensen 

Tlf.: +45 7220 1095 

gitte.sorensen@teknologisk.dk 

 
Sune Nygaard 

Tlf.: +45 7220 1809 

sune.nygaard@teknologisk.dk 

mailto:peter.daugbjerg.jensen@teknologisk.dk
mailto:peter.daugbjerg.jensen@teknologisk.dk
mailto:jonas.dahl@teknologisk.dk
mailto:jonas.dahl@teknologisk.dk
mailto:lars.nikolaisen@teknologisk.dk
mailto:lars.nikolaisen@teknologisk.dk
mailto:sten.frandsen@teknologisk.dk
mailto:sten.frandsen@teknologisk.dk
mailto:claus.v.nielsen@teknologisk.dk
mailto:claus.v.nielsen@teknologisk.dk
mailto:niels.morsing@teknologisk.dk
mailto:niels.morsing@teknologisk.dk
mailto:gitte.sorensen@teknologisk.dk
mailto:gitte.sorensen@teknologisk.dk
mailto:sune.nygaard@teknologisk.dk
mailto:sune.nygaard@teknologisk.dk
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Spildevand 
 
 

Biologisk Institut, Det Naturvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Campusvej 55, 5230 Odense M. 

Telefonnummer: +45 6550 2752 

E-mail: mj@biology.sdu.dk 

Hjemmeside: http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/I_Biologi.aspx 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Udledning af hormonforstyrrende stoffer i spildevand. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Anvendelse af Mangroveskov til lavteknologisk spildevandsrensning i 3. verdenslande. 

Eventuelle links: 

http://www.pumpsea.icat.fc.ul.pt/ 
 

Beskrivelse af teknologier: 

I mange tropiske kystområder udledes ubehandlet spildevand. Ved at opdæmme spildevandet sikres længere 

opholdstid og bedre næringsstof-, BOD og pathogen organisme-tilbageholdelse. Dette sikrer mindre 

påvirkning af de tilstødende havgræs- og koral-områder. 
 

Kontaktpersoner: 

Mogens Flindt 

Tlf.: +45 6550 2606 

mrf@biology.sdu.dk 

 
Poul Bjerregaard Tlf.: 

+45 6550 2456 

poul@biology.sdu.dk 

Yderligere oplysninger 

Mogens Flindt 

Tlf.: +45 6550 2606 

mrf@biology.sdu.dk 

 
Poul Bjerregaard 

 Tlf.: +45 6550 2456 

poul@biology.sdu.dk 
 
 

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) 
 
 

Generel information 

Adresse: Lyngbyvej 100, DK-2100 København Ø 

Telefonnummer: +45 3915 7500 

E-mail: epost@dmi.dk 

Hjemmeside: www.dmi.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Kvantitativ nedbør: 

Nedbørsmåling, forudsigelser og beregninger og spredning af olie, forurening og andet i havet. 

mailto:mj@biology.sdu.dk
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/I_Biologi.aspx
http://www.pumpsea.icat.fc.ul.pt/
mailto:mrf@biology.sdu.dk
mailto:mrf@biology.sdu.dk
mailto:poul@biology.sdu.dk
mailto:poul@biology.sdu.dk
mailto:mrf@biology.sdu.dk
mailto:mrf@biology.sdu.dk
mailto:poul@biology.sdu.dk
mailto:poul@biology.sdu.dk
mailto:epost@dmi.dk
http://www.dmi.dk/
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Konkrete aktiviteter: 

Se ovenfor 

- Oliespildsberedskab 

- Drift af flydende objekter 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Nicolai Kliem 

Tlf.: +45 3915 7211 

nk@dmi.dk 

 
Claus Kern Hansen 

Tlf.: +45 3915 7580 

ckh@dmi.dk 

Yderligere oplysninger 

Nicolai Kliem 

Tlf.: +45 3915 7211 

nk@dmi.dk 

 
Claus Kern Hansen 

Tlf.: +45 3915 7580 

ckh@dmi.dk 
 
 

DHI 
 
 

Generel information 

Adresse: Agern Allé 5, 2970 Hørsholm 

Telefonnummer: +45 4516 9200 

E-mail: dhi@dhigroup.com 

Hjemmeside: www.dhigroup.com 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

• Integreret real-tids monitering, modellering og styring af afløbssystemer og renseanlæg med henblik på at 

minimere den totale miljøbelastning (udledninger og CO2-belastning). 

 
• Procesoptimering på renseanlæg med fokus på ressource- og energibesparelser med samtidig forbedring af 

afløbsværdier samt kapacitetsudvidelser. 

 
• Funktionel karakterisering af biologiske rensefaciliteter med henblik på avanceret procesforståelse og 

modellering, herunder mekanismeforståelse i nye biologiske renseprocesser – eksempelvis MBR-teknologi mv, 

Avanceret oxidation til polering af biologisk renset spildevand. 

 
• Hydraulisk og vandkvalitetsmæssig modellering af afløbssystemer specielt med henblik på reduktion af 

overløb samt lugt- og korrosionsbekæmpelse. 

 
• Forudsigelse af distribueret nedbør til afløbssystemer (mængder og intensitet) i høj opløsning. 

 
• Sensorudvikling baseret på spektral absorbans eller fluorescens, membranteknologi og mikroCFA 

(vandkvalitetssensorer), og mikrobølgeteknik (radarsystemer). Signalprocessering og real-tids data-validering. 

mailto:nk@dmi.dk
mailto:nk@dmi.dk
mailto:ckh@dmi.dk
mailto:ckh@dmi.dk
mailto:nk@dmi.dk
mailto:nk@dmi.dk
mailto:ckh@dmi.dk
mailto:ckh@dmi.dk
mailto:dhi@dhigroup.com
http://www.dhigroup.com/
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http://www.regn.dk 

http://www.est-testnet.net 

 

Konkrete aktiviteter: 

• Kundebetalt udviklingsprojekt: SAMSTYRING der udvikler og implementerer integreret styring af 

afløbssystem og renseanlæg samt varslingssystem for badevandskvalitet i nedstrøms recipient. 

 
• Det Strategiske Forskningsråd: SWI (Storm Water Informatics – 2008-2012) videnopbygning, der sikrer at 

der opnås reducerede: sundhedsrisici og belastninger af miljøet fra overløb, skader fra oversvømmelser fra 

afløbssystemet, omkostninger til drift, vedligehold og udbygning. 

 
• Innovationskonsortium: MEM-BIO om udvikling af en ny generation af aktiv slam baserede renseanlæg – 

membran-bioreaktor-teknologi. 

 
• Kundebetalte elbesparelser på renseanlæg: hvor konkrete tiltag identificeres og implementeres – typisk 

omkring anvendelse af eldrevet udstyr. 

 
• Softwareudvikling af ny generation af real-tids moniterings-, rapporterings- og proceskontrol system, der 

også anvendes som systemintegrator og beslutningsstøtte i forbindelse med drift af urban infrastruktur. 

 
• EU-FP7 PREPARED (2010-2013): Optimering og tilpasning af vandforsyning og spildevandssystemer til 

forventede klimaændringer. 

 
•   Det Strategiske forskningsråd: 2BG (2007-2012): Udvikling af koncepter, metoder og værktøjer, som kan 

stimulere brugen af 

bæredygtige løsninger til håndtering af regnvand i byer. 

 
•   Det Strategiske forskningsråd: Sensowaq (2008-2012): Udvikling af kemiske og mikrobiologiske sensorer 

til anvendelse i vandforsyning. 

 
•   ForskEL 2009: Radar@Sea, varighed 2009-2012: Anvendelse af arealrelaterret nedbørsinformation til optimeret drift 

af vindmølleparker. 

 

•   DHI gennemfører F&U aktiviteter indenfor dette område som en del af DHI’s Resultatkontrakt med 

Videnskabsministeriet. Indholdet kan ses på: http://bedreinnovation.dk/vand-i-byer-0 

Eventuelle links: 

http://projects.dhi.dk/renseanlaeg/ 

http://shop.hach-lange.com 

http://radar.dhigroup.com/ 
http://www.dhigroup.com/software 

http://stromninger.dongenergy.dk/erhverv/produkter/energiraadgivning+el /save+system.htm 

http://www.grundfos.com/biobooster 

Beskrivelse af teknologier: 

• Evita 4100 og 5100: In-situ sensorer til måling af ammonium, nitrat og fosfat i spildevand og aktivt slam 

(produktion og salg: HACH (der har købt Danfoss Analytical, som sensorerne blev udviklet til/med). 

 
• LAWR: interfacekort til X-bånds radarer med indbygget signalopsamling- og processering til opbygning af 

vejrradar systemer (produktion og salg: DHI). 

 
• MIKE-URBAN: modelleringsværktøj til afløbssystem og vandforsyningsnet (produktion og salg: DHI- 

Software). 

 
• DIMS: real-tids moniterings-, rapporterings- og proceskontrol system (produktion og salg: DHI). 

 
• SAVE: værktøjer til elbesparelser på renseanlæg (produktion og salg: DONGenergy). 

 
• PBR: tryksatte biofilmreaktorer til rensning af industrielt spildevand (produktion og salg: Grundfos). 

 
• MBR: membranbioreaktorer til rensning af industrielt spildevand og decentral behandling af husspildevand 

http://www.regn.dk/
http://www.est-testnet.net/
http://bedreinnovation.dk/vand-i-byer-0
http://projects.dhi.dk/renseanlaeg/
http://projects.dhi.dk/renseanlaeg/
http://radar.dhigroup.com/
http://www.dhigroup.com/software
http://www.dhigroup.com/software
http://www.grundfos.com/biobooster
http://www.grundfos.com/biobooster
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(produktion og salg: Grundfos). 
 

Kontaktpersoner: 

Anders Lynggaard-Jensen 

Tlf.: +45 8620 5100 

alj@dhigroup.com 

 
Niels Einar Jensen 

Tlf.: +45 8620 5100 

nej@dhigroup.com 

 
Peter Andreasen 

Tlf.: +45 8620 5100 

pea@dhigroup.com 

 
Arne Møller 

Tlf.: +45 9832 3291 

arm@dhigroup.com 

 
Ole Mark 

Tlf.: +45 4516 9397 

omj@dhigroup.com 

 
Gert Holm Kristensen 

Tlf.: +45 4516 9200 

ghk@dhigroup.com 

Yderligere oplysninger 

Anders Lynggaard-Jensen 

Tlf.: +45 8620 5100 

alj@dhigroup.com 

 
Niels Einar Jensen 

Tlf.: +45 8620 5100 

nej@dhigroup.com 

 
Peter Andreasen 

Tlf.: +45 8620 5100 

pea@dhigroup.com 

 
Arne Møller 

Tlf.: +45 9832 3291 

arm@dhigroup.com 

 
Ole Mark 

Tlf.: +45 4516 9397 

omj@dhigroup.com 

 
Gert Holm Kristensen 

Tlf.: +45 4516 9200 

ghk@dhigroup.com 

mailto:alj@dhigroup.com
mailto:alj@dhigroup.com
mailto:nej@dhigroup.com
mailto:nej@dhigroup.com
mailto:pea@dhigroup.com
mailto:pea@dhigroup.com
mailto:arm@dhigroup.com
mailto:arm@dhigroup.com
mailto:omj@dhigroup.com
mailto:omj@dhigroup.com
mailto:ghk@dhigroup.com
mailto:ghk@dhigroup.com
mailto:alj@dhigroup.com
mailto:alj@dhigroup.com
mailto:nej@dhigroup.com
mailto:nej@dhigroup.com
mailto:pea@dhigroup.com
mailto:pea@dhigroup.com
mailto:arm@dhigroup.com
mailto:arm@dhigroup.com
mailto:omj@dhigroup.com
mailto:omj@dhigroup.com
mailto:ghk@dhigroup.com
mailto:ghk@dhigroup.com
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Faggruppen for Plante og Jordvidenskab, Institut for Jordbrug & Økologi, Det Biovidenskabelige 

Fakultet, K.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Thorvaldsensvej 40, opg. 4, 3. sal, 1871 Frb C 

Telefonnummer: +45 3533 3496 
E-mail: 

Hjemmeside: http://www.agri.life.ku.dk/faggr/plantandsoil.aspx 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 
 

 

Konkrete aktiviteter: 

2BG: Black, Blue & Green – Integreret planlægning af infrastruktur kan vise vejen til bæredygtige 

vandkredsløb i byerne 

Projektet undersøger mulighederne for et paradigmeskift indenfor det urbane vandkredsløb; et skifte der 

fokuserer på indbyggernes livskvalitet og langsigtet funktionalitet af anvendte forvaltningskoncepter. 

 
Med afsæt i regnvand, er projektets udfordring at: 

• Analysere potentialet for massiv nedsivning for at undgå overløb fra kloakker og opretholde lokale vandløb 

og grundvandsmagasiner. 

• Udvikle metoder til kvalitetskontrol af vand for at undgå forurening af vandmiljøet og forbedre 

genindvindingsmuligheder. 

• Muligheder for indslusning af tekniske vandingssystemer som en værdi i byens liv. 

 
Resultater fra projektet: 

• En model til simulering af byens vandkredsløb som funktion af øget nedsivning. 

• IT-værktøjer til opskalering af nedsivning til by-niveau. 

• Evaluering af lokale strategier og muligheder for end-of-pipe-kontrol af vandkvalitet. 

• Støtteværktøjer til integration af byens vandkredsløb i den grønne infrastruktur. 

Eventuelle links: 

http://www.agri.life.ku.dk/faggr/plantandsoil/Research/PNSF/Utilizationof/2BG.aspx 

www.2BG.dk 
 

 
Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Jacob Magid 

Tlf.: +45 3533 3491 

jma@life.ku.dk 

Yderligere oplysninger 

Jacob Magid 

Tlf.: +45 3533 3491 

jma@life.ku.dk 

http://www.agri.life.ku.dk/faggr/plantandsoil.aspx
http://www.agri.life.ku.dk/faggr/plantandsoil/Research/PNSF/Utilizationof/2BG.aspx
http://www.2bg.dk/
mailto:jma@life.ku.dk
mailto:jma@life.ku.dk
mailto:jma@life.ku.dk
mailto:jma@life.ku.dk
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/CENTechnicalCommittees/CENTechnicalCommittees.asp? 

 

 

Fonden Dansk Standard 
 
 

Generel information 

Adresse: Kollegievej 6, 2920 Charlottenlund 

Telefonnummer: +45 3996 6101 

E-mail: dansk.standard@ds.dk 

Hjemmeside: www.ds.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Standardisering 
 

Konkrete aktiviteter: 

Europæisk og international standardisering på afløbsteknologi og forsyningnik: 

- Offentligt udbudsdirektiv 

- Byggevaredirektivet 

- CE-mærkning af byggevarer. Eventuelle links: 

www.cen.eu/CENORM/Sectors/TechnicalCommitteesWorkshops 

http://www.ds.dk/da-DK/ydelser/Standardisering/S-udvalg/S-315/Sider/default.aspx 
param=6146&title=CEN/TC+165 

 

 

Beskrivelse af teknologier: 

Afløbsteknik: 

- Rensningsanlæg inden udløb i recipienten herunder små rensningsanlæg i samarbejde med Miljøstyrelsen. 

- Servicekvalitet/ forsyningsselskaber. 

Dansk Standard deltager i det internationale standardiseringsarbejde i CEN/TC 165 og ISO/TC 224. 

 
Dansk myndighedskontakt sker via S-315 afløbsteknik. 

 

Kontaktpersoner: 

Peter Langkilde 

Tlf.: +45 3996 6293 

pl@ds.dk 

Yderligere oplysninger 

Peter Langkilde 

Tlf.: +45 3996 6293 

pl@ds.dk 
 
 

Geokemisk og Hydrologisk afdelinger, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og 

Grønland (GEUS) 
 
 

Generel information 

Adresse: Østervoldgade 10, 1350 København K 

Telefonnummer: +45 3814 2000 

E-mail: geus@geus.dk 

Hjemmeside: www.geus.dk 

mailto:dansk.standard@ds.dk
http://www.ds.dk/
http://www.cen.eu/CENORM/Sectors/TechnicalCommitteesWorkshops
http://www.ds.dk/da-DK/ydelser/Standardisering/S-udvalg/S-315/Sider/default.aspx
mailto:pl@ds.dk
mailto:pl@ds.dk
mailto:pl@ds.dk
mailto:pl@ds.dk
mailto:geus@geus.dk
http://www.geus.dk/
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Information om forskning og aktiviteter 
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Nedsivning af regnvand i byer. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Udvikling af faskiner der kan optage nedbør ved ekstremhændelser i byer, med henblik på aflastning af 

kloaksystemerne. 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

Se ovenfor 
 

Kontaktpersoner: 

Knud Erik Klint 

Tlf.: +45 3814 2797 

kesk@geus.dk 

Yderligere oplysninger 

Knud Erik Klint 

Tlf.: +45 3814 2797 

kesk@geus.dk 
 
 

Institut for Bioscience, Det Nationale Center for Miljø og Energi (DMU), Aarh.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Bygning 1540, Aarhus Universitet, 8000 Århus C 

Telefonnummer: +45 8942 2729 

E-mail: biologi@biology.au.dk 

Hjemmeside: http://www.biology.au.dk/index.jsp 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Brug af planter i spildevandsrensning samt lavteknologisk rensning af regnvand. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Såvel i Danmark som i Asien har instituttet været involveret i såkaldt lavteknologiske metoder til decentral 

rensning af spildevand. På det seneste har dette været udstrakt til også at gælde regnvand, som det jo ikke er 

hensigtsmæssigt at behandle i et avanceret renseanlæg, men som alligevel er for forurenet til umiddelbart at 

kunne udledes til f.eks. et vandløb. 

Eventuelle links: 

http://mit.biology.au.dk/~biohbn/hansbrix/cw.htm 

http://www.life-treasure.dk/ 

 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Hans Brix 

Tlf.: +45 8942 3214 

Hans.brix@biology.au.dk 

Yderligere oplysninger 

Hans Brix 

Tlf.: +45 8942 3214 

mailto:kesk@geus.dk
mailto:kesk@geus.dk
mailto:kesk@geus.dk
mailto:kesk@geus.dk
mailto:biologi@biology.au.dk
file:///C:/Users/O/Documents/1-UNDERBIBLIOTEKER/06_output/udfyldte%20skemaer%20fra%20vidensinstitutionerne/au-biologi/miljÃ¸effektiv-biol-inst089.doc%23%2591,4228,4262,0,,http:/www.biology.au.dk/index.jsp
http://mit.biology.au.dk/~biohbn/hansbrix/cw.htm
http://mit.biology.au.dk/~biohbn/hansbrix/cw.htm
mailto:Hans.brix@biology.au.dk
mailto:Hans.brix@biology.au.dk
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Hans.brix@biology.au.dk 
 
 
Institut for Byggeri og Anlæg, Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Sohngaardsholmsvej 57, 9000 Aalborg 

Telefonnummer: +45 9940 8484 
E-mail: pbp@civil.aau.dk 

Hjemmeside: www.civil.aau.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Energieffektiv optimering af membranrenseanlæg. 

 
Strømningsmekanisk modellering af renseanlæg. 

Konkrete aktiviteter: 

MEMBIO-projektet. 

 
Vejrradarbaseret styring af spildevandsystemer. 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Lektor Michael R. Rasmussen 

Tlf.: +45 9940 8485 

mr@civil.aau.dk 

Yderligere oplysninger 

Lektor Michael R. Rasmussen 

Tlf.: +45 9940 8485 

mr@civil.aau.dk 
 
 

Institut for Byggeri og Anlæg, DTU BYG, Danmarks Tekniske Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Brovej, Bygning 117, 2800 Kgs. Lyngby 

Telefonnummer: +45 4525 1700 
E-mail: byg@byg.dtu.dk 

Hjemmeside: www.byg.dtu.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

1) Fosforindvinding fra asker efter forbrænding af spildevandsslam. 

 
2) Udvikling af metoder til behandling af spildevand i Grønland/Arktis. 

Konkrete aktiviteter: 

1) Aske fra forbrænding af spildevandsslam indeholder en relativ høj koncentration af fosfor. På instituttet 

arbejder vi med at udvikle en elektrokemisk metode til oparbejdning og udnyttelse af denne sekundære fosfor- 

ressource i gødningsindustrien. 

mailto:Hans.brix@biology.au.dk
mailto:pbp@civil.aau.dk
http://www.civil.aau.dk/
mailto:mr@civil.aau.dk
mailto:mr@civil.aau.dk
mailto:mr@civil.aau.dk
mailto:mr@civil.aau.dk
mailto:byg@byg.dtu.dk
http://www.byg.dtu.dk/
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2) Forskning i nedbrydning af patogener og medicinrester under kompostering og anaerob nedbrydning af 

sort spildevand i Arktis. 
 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

1) Lisbeth M. Ottosen 

Tlf.: +45 4525 2260 

lo@byg.dtu.dk 

 
1+2) Pernille E. Jensen 

Tlf.: +45 4525 2255 

pej@byg.dtu.dk 

 
1) Iben V. Christensen 

Tlf.: +45 4525 1822 

ivch@byg.dtu.dk 

 
1) Gunvor M. Kirkelund 

Tlf.: +45 4525 1730 

gunki@byg.dtu.dk 

 
2) Ragnhildur Gunnarsdottir 

Tlf.: +45 4525 2163 

rag@byg.dtu.dk 

Yderligere oplysninger 

1) Lisbeth M. Ottosen 

Tlf.: +45 4525 2260 

lo@byg.dtu.dk 

 
1+2) Pernille E. Jensen 

Tlf.: +45 4525 2255 

pej@byg.dtu.dk 

 
1) Iben V. Christensen 

Tlf.: +45 4525 1822 

ivch@byg.dtu.dk 

 
1) Gunvor M. Kirkelund 

Tlf.: +45 4525 1730 

gunki@byg.dtu.dk 

 
2) Ragnhildur Gunnarsdottir 

Tlf.: +45 4525 2163 

rag@byg.dtu.dk 

mailto:lo@byg.dtu.dk
mailto:lo@byg.dtu.dk
mailto:pej@byg.dtu.dk
mailto:pej@byg.dtu.dk
mailto:ivch@byg.dtu.dk
mailto:ivch@byg.dtu.dk
mailto:gunki@byg.dtu.dk
mailto:gunki@byg.dtu.dk
mailto:rag@byg.dtu.dk
mailto:rag@byg.dtu.dk
mailto:lo@byg.dtu.dk
mailto:lo@byg.dtu.dk
mailto:pej@byg.dtu.dk
mailto:pej@byg.dtu.dk
mailto:ivch@byg.dtu.dk
mailto:ivch@byg.dtu.dk
mailto:gunki@byg.dtu.dk
mailto:gunki@byg.dtu.dk
mailto:rag@byg.dtu.dk
mailto:rag@byg.dtu.dk
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Institut for Havebrugsproduktion, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarh.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Kirstinebjergvej 10, 5792 Årslev 

Telefonnummer: +45 8999 3400 eller +45 8999 3300 

E-mail: AHP.DJF@agrsci.dk 

Hjemmeside: http://www.agrsci.dk/ny_navigation/forskning/institutter/institut_for_havebrugsproduktio 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Ingen forskning rettet mod spildevand. 

 
Det er dog relevant at forholde sig til, at der kan opstå spildevand fra væksthuse med pesticid og 

gødningsrester. En del af vores forskning er rettet mod alternativer til pesticider og anvendelse af teknologier i 

dyrkningen af afgrøder for at reducere gødningstilførsel og for at anvende alternativer til pestidanvendelse. 

Disse metoder kan bidrage til at reducere resterne i spildevand fra produktionsanlæggene. 

Konkrete aktiviteter: 

 
Eventuelle links: 

 

 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

 

 

Yderligere oplysninger 
 

 
 

Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi, Det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 

Telefonnummer: 

E-mail: 

Hjemmeside: www.sdu.dk/cemit 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Slamafvanding. 

 
Strategisk miljøvurdering af spildevandshåndtering. 

Konkrete aktiviteter: 

Området omfatter forskellige teknikker til slamafvanding og karakterisering af slam fra f.eks. kommunale 

renseanlæg og det karakteristikas indflydelse på effektiviteten af afvandingen. 

 
Området omfatter helhedsvurdering til sammenligning og prioritering af teknologikoncepter og 

anlægskonfigurationer til håndtering af spildevand og regnvand. 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

mailto:AHP.DJF@agrsci.dk
http://www.agrsci.dk/ny_navigation/forskning/institutter/institut_for_havebrugsproduktion
http://www.sdu.dk/cemit
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http://www.eurachem.org/, http://www.citac.cc/ 

 

Kontaktpersoner: 

Birgitte Lilholt Sørensen 

Tlf.: +45 6550 7473 

bls@kbm.sdu.dk 

 
Henrik Wenzel 

Tlf.: +45 2778 7374 

henrik.wenzel@kbm.sdu.dk 

Yderligere oplysninger 

Birgitte Lilholt Sørensen 

Tlf.: +45 6550 7473 

bls@kbm.sdu.dk 

 
Henrik Wenzel 

Tlf.: +45 2778 7374 

henrik.wenzel@kbm.sdu.dk 
 
 

Institut for kemi, DTU Kemi, Danmarks Tekniske Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Kemitorvet 207, 2800 Kgs. Lyngby 

Telefonnummer: +45 4525 2419 
E-mail: isc@kemi.dtu.dk 

Hjemmeside: www.kemi.dtu.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Flow-injection Analyse (FIA), Sequential Injection Analyse (SIA) kromatografi, ICP-MS, AAS, Elektrokemisk 

analyse, Prøveoplukning med mikrobølge autoklave og kvalitetssikring. 

Konkrete aktiviteter: 

Kemisk analyse til miljømonitering, hvor FIA/SIA teknologien udnyttes til at give en høj prøvefrekvens under 

anvendelse af et minimum af kemikalier og andre ressourcer. 

Eventuelle links: http://www.flowinjection.com/ 

http://www.lachatinstruments.com/products/qcfia/fiaprimer.asp 

 
http://www.perkinelmer.com/search/search.htm?Ntt=fia 

 
http://www.anton-paar.com/sample-preparation/microwave_CXSN-5WWL39.en.0.jsp 

Beskrivelse af teknologier: 

Flow-injection analyse (FIA): On-line kemisk analyse i lukket system med slanger, pumper og ventiler, hvor 

kemiske reaktioner udnyttes til analyse af fx tungmetaller eller biologisk aktive molekyler. 

 
Sequential injection analyse (SIA): Forbedring af FIA, så systemet kontrolleres med computere, så analyse kan 

effektiviseres til et endnu mindre kemikalieforbrug i forbindelse med analysen. 

 
Lab-on-valve: Teknologi til håndtering af kemikalier i systemer med dimensioner af mikrometer. 

 
Mikrobølge autoklave: Metode til kemisk prøveoplukning under højt tryk og høj temperatur under anvendelse 

af et minimum af kemikalier. 
 

Kontaktpersoner: 

Jens E.T. Andersen 

http://www.eurachem.org/
http://www.eurachem.org/
mailto:bls@kbm.sdu.dk
mailto:bls@kbm.sdu.dk
mailto:henrik.wenzel@kbm.sdu.dk
mailto:henrik.wenzel@kbm.sdu.dk
mailto:bls@kbm.sdu.dk
mailto:bls@kbm.sdu.dk
mailto:henrik.wenzel@kbm.sdu.dk
mailto:henrik.wenzel@kbm.sdu.dk
mailto:isc@kemi.dtu.dk
http://www.kemi.dtu.dk/
http://www.flowinjection.com/
http://www.flowinjection.com/
http://www.perkinelmer.com/search/search.htm?Ntt=fia
http://www.anton-paar.com/sample-preparation/microwave_CXSN-5WWL39.en.0.jsp
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Tlf.: +45 4525 2348 

jeta@kemi.dtu.dk 

 
Anders C. Raffalt 

Tlf.: +45 4525 2342 

acr@kemi.dtu.dk 
 

Yderligere oplysninger 

Jens E.T. Andersen 

Tlf.: +45 4525 2348 

jeta@kemi.dtu.dk 

 
Anders C. Raffalt 

Tlf.: +45 4525 2342 

acr@kemi.dtu.dk 
 
 

Institut for Kemi, Miljø og Bioteknologi, Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, Aalborg 

Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Sohngaardsholmsvej 57, 9000 Aalborg 

Telefonnummer: +45 9940 9940 
E-mail: bio@bio.aau.dk 

Hjemmeside: www.bio.aau.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

1) Miljøbioteknologi, generel karakterisering af mikrobielle samfund i tekniske systemer, rensning af 

spildevand, mikrobiel økologi, Membran BioReaktorer (MBR), rensning af miljøfremmede stoffer, patogene 

bakterier, kontrol af biofouling. 

 
2) Kemiske, biologiske og fysiske processer i afløbssystemer. 

Håndtering og rensning af regnvand fra byer og veje. 

Renseanlæg. 

Konkrete aktiviteter: 

1) Forskning i spildevandsrensning bredt, N og P fjernelse, P genbrug, Biogas produktion, Membran 

Bioreaktorer (MBR), Udvikling af molekylære metoder, Design af mikrobielle samfund. 

2) Forskning og udvikling af teknologier indenfor kontrol af svovlbrinte og lugt i afløbssystemer. 

Forskning og udvikling af teknologier til rensning af regnvand fra byer og veje 

Forskning og udvikling af teknologier til rensning af spildevand. 

Eventuelle links: 

1) http://www.ecodesign.aau.dk/ 

http://www.microbialdatabase.dk/ 
 
 

Beskrivelse af teknologier: 

1) Udvikling af metoder til at designe mikrobielle samfund i Membran BioReaktorer (MBR). 

 
2) Sorptionsteknologier til videregående rensning af regnvand fra byer og veje 

Koncepter og teknologier til håndtering og kontrol af svovlbrinte og lugt i afløbssystemer 

Koncepter til driftsoptimering af spildevandsrenseanlæg 

mailto:jeta@kemi.dtu.dk
mailto:jeta@kemi.dtu.dk
mailto:acr@kemi.dtu.dk
mailto:acr@kemi.dtu.dk
mailto:jeta@kemi.dtu.dk
mailto:jeta@kemi.dtu.dk
mailto:acr@kemi.dtu.dk
mailto:acr@kemi.dtu.dk
mailto:bio@bio.aau.dk
http://www.bio.aau.dk/
http://www.ecodesign.aau.dk/
http://www.ecodesign.aau.dk/
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Kontaktpersoner: 

1) Per Halkjær Nielsen 

Tlf.: +45 9944 8503 

phn@bio.aau.dk 

 
1) Jeppe Lund Nielsen 

Tlf.: +45 9940 8506 

jln@bio.aau.dk 

 
2) Jes Vollertsen 

Tlf.: +45 9940 8504 

jv@bio.aau.dk 

Yderligere oplysninger 

1) Per Halkjær Nielsen 

Tlf.: +45 9944 8503 

phn@bio.aau.dk 

 
1) Jeppe Lund Nielsen 

Tlf.: +45 9940 8506 

jln@bio.aau.dk 

 
2) Jes Vollertsen 

Tlf.: +45 9940 8504 

jv@bio.aau.dk 
 
 

Institut for Kemiteknik, DTU Kemiteknik, Danmarks Tekniske Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: DTU, Bygning 229, DK-2800 Kgs. Lyngby 

Telefonnummer: +45 4525 2800 
E-mail: informationen@kt.dtu.dk 

Hjemmeside: www.kt.dtu.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: Matematisk 

modellering af spildevandsanlæg. Instrumentering 

og regulering af spildevandsanlæg. 

Konkrete aktiviteter: 

Forskningsprojekter relateret til modellering, simulering og regulering af spildevandsanlæg. 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

Spildevandsbehandlingsanlæg. 
 

Kontaktpersoner: 

Lektor Krist V. Gernaey 

Tlf.: +45 4525 2970 

kvg@kt.dtu.dk 

Yderligere oplysninger 

Lektor Krist V. Gernaey 

Tlf.: +45 4525 2970 

kvg@kt.dtu.dk 

mailto:phn@bio.aau.dk
mailto:phn@bio.aau.dk
mailto:jln@bio.aau.dk
mailto:jln@bio.aau.dk
mailto:jv@bio.aau.dk
mailto:jv@bio.aau.dk
mailto:phn@bio.aau.dk
mailto:phn@bio.aau.dk
mailto:jln@bio.aau.dk
mailto:jln@bio.aau.dk
mailto:jv@bio.aau.dk
mailto:jv@bio.aau.dk
mailto:informationen@kt.dtu.dk
http://www.kt.dtu.dk/
mailto:kvg@kt.dtu.dk
mailto:kvg@kt.dtu.dk
mailto:kvg@kt.dtu.dk
mailto:kvg@kt.dtu.dk
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Institut for Miljøvidenskab, DMU, Aarh.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Frederiksborgvej 399, Boks 399, 4000 Roskilde 

Telefonnummer: +45 4630 1200 

E-mail: dmu@dmu.dk 

Hjemmeside: www.dmu.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Miljøøkonomi, miljøkemi. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Analyse og modellering af spildevandsrensning og omkostningseffektivitet sammenlignet med andre tiltag til 

reduktion af emissioner af næringsstoffer. Analyser på data fra DANVA og andre kilder. Sammenlignende 

analyser med lande omkring Østersøen; Polen, Sverige, Finland. 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Berit Hasler 

Tlf.: +45 4630 1835 

bh@dmu.dk 

 
James C.R. Smart 

 
Marianne Thomsen 

Tlf.: +45 2229 2627 

mth@dmu.dk 

Yderligere oplysninger 

Berit Hasler 

Tlf.: +45 4630 1835 

bh@dmu.dk 

 
James C.R. Smart 

 
Marianne Thomsen 

Tlf.: +45 2229 2627 

mth@dmu.dk 
 
 

Institut for Natur, Systemer og Modeller, Roskilde Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Universitetsvej 1, Postboks 260, 4000 Roskilde 

Telefonnummer: +45 4674 2000 
E-mail: nsm@ruc.dk 

Hjemmeside: http://www.ruc.dk/nsm/ 

mailto:dmu@dmu.dk
http://www.dmu.dk/
mailto:bh@dmu.dk
mailto:bh@dmu.dk
mailto:mth@dmu.dk
mailto:mth@dmu.dk
mailto:bh@dmu.dk
mailto:bh@dmu.dk
mailto:mth@dmu.dk
mailto:mth@dmu.dk
mailto:nsm@ruc.dk
http://www.ruc.dk/nsm/
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Information om forskning og aktiviteter 
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 
 

 

Konkrete aktiviteter: 

Fremstilling af polymermaterialer til kompleksbinding af tungmetaller. 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

Polymer Materialer til binding af Fe, Ni, CO. Cr, Pb, U, Pl. 
 

Kontaktpersoner: 

Kjeld Schaumburg 

Tlf.: +45 4674 2533 

ksch@ruc.dk 

 
John Mortensen 

Tlf.: +45 4674 2473 

john@ruc.dk 

Yderligere oplysninger 

Kjeld Schaumburg 

Tlf.: +45 4674 2533 

ksch@ruc.dk 

 
John Mortensen 

Tlf.: +45 4674 2473 

john@ruc.dk 
 
 

Institut for Vand og Miljøteknologi, DTU Miljø, Danmarks Tekniske Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Miljøvej, B113, DTU, 2800 Kgs. Lyngby 

Telefonnummer: +45 4525 1600 

E-mail: sekretariat@env.dtu.dk 

Hjemmeside: www.env.dtu.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Spildevandsrensning akvakultur. 

Kloakering. 

Konkrete aktiviteter: 

New concepts for wastewater treatment: 

 
There exists a need for low-cost low-energy wastewater treatment options that can remove nitrogenous (N) as 

well as carbonaceous (C) matter in both developing and developed nations. The goal of this research element 

is to work towards integrated, low-cost biological treatment plants for N and C removal. 

 
The approach will be further development of biofilm-based bioreactors (including Upflow Anaerobic Sludge 

Blanket reactors) to allow integrated autotrophic anoxic nitrogen removal, and anaerobic COD removal. This 

will be approached by redox zoning, both within biofilms, within space in compartments, and perhaps by 

separate compartments. Work is intended at both laboratory and pilot scale. 

 
Wastewater construction. 

mailto:ksch@ruc.dk
mailto:ksch@ruc.dk
mailto:john@ruc.dk
mailto:john@ruc.dk
mailto:ksch@ruc.dk
mailto:ksch@ruc.dk
mailto:john@ruc.dk
mailto:john@ruc.dk
mailto:sekretariat@env.dtu.dk
http://www.env.dtu.dk/
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The basic idea is to construct wastewater streams suited for certain technologies, e.g. direct discharge to the 

soil/groundwater or for on-site treatment at industries and households. This will need separation and 

combination of different wastewater streams. Waste/wastewater construction, with the aim of improving the 

reuse of water, nutrients and energy need major changes in the wastewater and waste handling technologies in 

the future. By implementation of flexible wastewater handling systems in cities, that can handle new 

compounds by a technological diversity of solutions, the handling system could be secured for the future. The 

handling system can be optimized in regard to the resources available and the environmental and hygienic 

demands made by society. Wastewater treatment plants should demand certain quality of wastewater for 

treatment, not just accept what is discharged into a sewer system. In the process we need to develop tools for 

identification of the most critical components regarding construction, collection, treatment and reuse of 

wastewater. The overall goal is to create an overview of handling possibilities and consequences. 

 
Fate and control of non wanted constituents in WWTP 

 
The wastewater contains different kind of non wanted constituents. 

These can be xenobiotics or pathogens. 

 
Xenobiotic organic compounds (XOCs) are coming from different sources for example, personal care 

products, pharmaceuticals and chemicals. Many of those compounds are inefficiently removed by conventional 

wastewater treatment processes and remain in treated effluent or in the stabilized sewage sludge. These XOCs 

may have a potential for acute toxicity, mutagenesis, carcinogenesis or teratogenesis. In addition, sewage 

sludge used as fertilizers on agricultural land can introduce the XOC in soil, crops etc. In Europe the occurrence 

of numerous pharmaceuticals and personal care products ingredients in treated effluent, including analgesics, 

diagnostic contrast media, disinfectants, hormones, psychiatric drugs, fragrances and antibiotics has been 

highlighted. It is clear that it is of importance to increase the knowledge about the presence and quantities of 

XOCs, until now this kind of information is not adequate. 

 
In the years to come there will be a pressure to treat for pathogens in the effluent water from wastewater 

treatment plants. There is a need to identify low cost and environmental safe technologies to overcome this 

demand. 

 
The main objective is to offer integrated approach to treat the wastewater and sewage sludge so optimal 

removal of non wanted compounds is achieved and safe application into water recipients and application on 

agricultural land can be achieved. 

 
Advanced oxidation processes (AOP) like chlorination, UV and Ozone have been shown to reduce the non 

wanted constituents in the effluent from the WWTP. However, alternatives to the either costly or 

environmentally straining methods must be found. For different alternative disinfectants and treatment 

technologies, we have to determine the efficiency, investigate the reaction kinetics, and investigate for 

generation of toxicity in the processes. 
 

Eventuelle links: 

http://www.env.dtu.dk/Forskning/Forskningsgrupper/Wastewater%20technology.aspx 

http://www.env.dtu.dk/Forskning/Forskningsgrupper/Urban%20water%20management.aspx 

http://www.env.dtu.dk/Forskning/Forskningsgrupper/Microbial%20ecology.aspx 
 
 

Beskrivelse af teknologier: 

- Kvælstoffjernelse 

- Fosforfjernelse 

- Advanced oxidation 
 

Kontaktpersoner: 

Peter Steen Mikkelsen 

Tlf.: +45 4525 1605 

psm@env.dtu.dk 

 
Barth F. Smets 

http://www.env.dtu.dk/Forskning/Forskningsgrupper/Wastewater%20technology.aspx
http://www.env.dtu.dk/Forskning/Forskningsgrupper/Wastewater%20technology.aspx
http://www.env.dtu.dk/Forskning/Forskningsgrupper/Microbial%20ecology.aspx
http://www.env.dtu.dk/Forskning/Forskningsgrupper/Microbial%20ecology.aspx
mailto:psm@env.dtu.dk
mailto:psm@env.dtu.dk
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Tlf.:+45 4525 2230 

bfs@env.dtu.dk 
 

Yderligere oplysninger 

Peter Steen Mikkelsen 

Tlf.: +45 4525 1605 

psm@env.dtu.dk 

 
Barth F. Smets 

Tlf.:+45 4525 2230 

bfs@env.dtu.dk 
 
 

LCA Center Danmark 
 
 

Generel information 

Adresse: Hjortekærsvej 99, 2800 Kgs. Lyngby 

Telefonnummer: +45 3955 5955 

E-mail: info@lca-center.dk 

Hjemmeside: www.lca-center.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Livs Cyklus Analyser 
 

Konkrete aktiviteter: 

Rådgivning, netværk, oplysning og indsamling af viden. 

Eventuelle links: 

www.lca-center.dk 
 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Maria Strandesen 

Tlf.: +45 7215 7700 

mzs@force.dk 

Yderligere oplysninger 

Maria Strandesen 

Tlf.: +45 7215 7700 

mzs@force.dk 
 
 

Teknologisk Institut 
 
 

Generel information 

Adresse: Gregersensvej, 2630 Taastrup 

Telefonnummer: +45 7220 2000 

E-mail: info@teknologisk.dk 

Hjemmeside: www.teknologisk.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Komponenter til kloaksystemer 

 
Mikrobiologi i renseanlæg 

mailto:bfs@env.dtu.dk
mailto:bfs@env.dtu.dk
mailto:psm@env.dtu.dk
mailto:psm@env.dtu.dk
mailto:bfs@env.dtu.dk
mailto:bfs@env.dtu.dk
mailto:info@lca-center.dk
http://www.lca-center.dk/
http://www.lca-center.dk/
mailto:mzs@force.dk
mailto:mzs@force.dk
mailto:mzs@force.dk
mailto:mzs@force.dk
mailto:info@teknologisk.dk
http://www.teknologisk.dk/
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Analyse af bakteriepopulationer i renseanlæg 

Identifikation af funktionelle bakteriegrupper 

Optimering af flokkulering gennem kolloidkemisk karakterisering 
 

Konkrete aktiviteter: 

Strategier for rottebekæmpelse i Københavns kommune 

Innovationskonsortiet MemBio, der har som målsætning at forbedre dansk membranbioreaktor-(MBR) 

teknologi 

 
Innovationskonsortiet PAKK, der har som målsætning at udvikle metoder til karakterisering af kolloider. 

Metoderne kan anvendes til at optimere flokkulering af fx spildevand. 

Eventuelle links: 

 www.pakk.dk 

http://www.teknologisk.dk/specialister/23350 

http://www.teknologisk.dk/specialister/22762 

Beskrivelse af teknologier: 

Afledning af spildevande i områder uden afløbssystemer. 

Muligheder for vandbesparelser og økologisk håndtering af spildevand. 

Metoder for rottebekæmpelse. 

 
Populationsanalyser af bakterier i renseanlæg. 

Identifikation og kvantificering af funktionelle bakteriegrupper, fx nitrifikanter, anammox-bakterier, pao 

(fosforakkumulerende organismer). 

Løbende udvikling af nye essays på basis af kundehenvendelser. 

Kolloidkemisk karakterisering af spildevand. 
 

Kontaktpersoner: 

Flemming Springborg  

Tlf.: +45 7220 2289 

flemming.springborg@teknologisk.dk 

 
Inge Faldager 

Tlf.: +45 7220 2296 

inge.faldager@teknologisk.dk 

 
Jan Lorenzen 

Tlf.: +45 7220 1836 

jan.lorenzen@teknologisk.dk 

 
Thomas Lundgaard 

 Tlf.: +45 7220 1826 

thomas.lundgaard@teknologisk.dk 

Yderligere oplysninger 

Flemming Springborg  

Tlf.: +45 7220 2289 

flemming.springborg@teknologisk.dk 

 
Inge Faldager 

Tlf.: +45 7220 2296 

inge.faldager@teknologisk.dk 

 
Jan Lorenzen 

Tlf.: +45 7220 1836 

jan.lorenzen@teknologisk.dk 

 
Thomas Lundgaard 

http://www.pakk.dk/
http://www.pakk.dk/
http://www.teknologisk.dk/specialister/22762
mailto:flemming.springborg@teknologisk.dk
mailto:flemming.springborg@teknologisk.dk
mailto:inge.faldager@teknologisk.dk
mailto:inge.faldager@teknologisk.dk
mailto:jan.lorenzen@teknologisk.dk
mailto:jan.lorenzen@teknologisk.dk
mailto:thomas.lundgaard@teknologisk.dk
mailto:thomas.lundgaard@teknologisk.dk
mailto:flemming.springborg@teknologisk.dk
mailto:flemming.springborg@teknologisk.dk
mailto:inge.faldager@teknologisk.dk
mailto:inge.faldager@teknologisk.dk
mailto:jan.lorenzen@teknologisk.dk
mailto:jan.lorenzen@teknologisk.dk


Vidensinstitutioner og miljøeffektive teknologier, Katalog, Spildevand 

Side 282 

 

 

 

Tlf.: +45 7220 1826 

thomas.lundgaard@teknologisk.dk 

mailto:thomas.lundgaard@teknologisk.dk
mailto:thomas.lundgaard@teknologisk.dk
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Støj 
 
 

Afdelingen for Energi og Miljø, Statens Byggeforskningsinstitut (Sbi), Aalborg Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm 

Telefonnummer: +45 4586 5533 eller +45 9940 9940 

E-mail: sbi@sbi.dk 

Hjemmeside: www.sbi.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Håndtering af ekstern støj i forhold til bygninger. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Primært anvisninger til byggebranchen. 

Eventuelle links: 

www.sbi.dk 

www.sbi.dk 

Beskrivelse af teknologier: 

En lang række, som fremgår af SBi-anvisningerne. 
 

Kontaktpersoner: 

Birgit Rasmussen 

Tlf.: +45 9940 2364 

bir@sbi.dk 

Yderligere oplysninger 

Birgit Rasmussen 

Tlf.: +45 9940 2364 

bir@sbi.dk 
 
 

Biologisk Institut, Det Naturvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Campusvej 55, 5230 Odense M. 

Telefonnummer: +45 6550 2752 

E-mail: mj@biology.sdu.dk 

Hjemmeside: http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/I_Biologi.aspx 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Hørelse – fysiologi og perception, lydmåling og lydanalyse. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Undervisning i måling af støj og støjs effekter på hørelsen. 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

mailto:sbi@sbi.dk
http://www.sbi.dk/
http://www.sbi.dk/
http://www.sbi.dk/
mailto:bir@sbi.dk
mailto:bir@sbi.dk
mailto:bir@sbi.dk
mailto:bir@sbi.dk
mailto:mj@biology.sdu.dk
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/I_Biologi.aspx
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Kontaktpersoner: 

Jakob Christensen-Dalsgaard 

Tlf.: +45 6550 2448 

jcd@biology.sdu.dk 

Yderligere oplysninger 

Jakob Christensen-Dalsgaard 

Tlf.: +45 6550 2448 

jcd@biology.sdu.dk 
 
 

Fonden Dansk Standard 
 
 

Generel information 

Adresse: Kollegievej 6, 2920 Charlottenlund 

Telefonnummer: +45 3996 6101 
E-mail: dansk.standard@ds.dk 

Hjemmeside: www.ds.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Standardisering 
 

Konkrete aktiviteter: 

Administration af danske og udenlandske udvalg inden for støj, fx S-115 Akustik og det internationale 

sekretariat for ISO/TC 43/SC1 - Noise. 

Arbejdsområdet for S-115 dækker hele det akustiske fagområde, opdelt i 4 undergrupper: 

- Maskinstøj 

- Støj i det eksterne miljø 

- Audiologi og hørelse 

- Bygningssakustik 

Eventuelle links: 

http://www.ds.dk/da-DK/ydelser/Standardisering/S-udvalg/S-115/Sider/default.aspx 
 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Leif Nielsen 

Tlf.: +45 3996 6220 

len@ds.dk 

Yderligere oplysninger 

Leif Nielsen 

Tlf.: +45 3996 6220 

len@ds.dk 
 
 

Institut for Teknologi og Innovation (ITI), Det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Campusvej 55, 5230 Odense M 
Telefonnummer: +45 6550 7450 

E-mail: ahh@ib.sdu.dk 

Hjemmeside: http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/ITI 

mailto:jcd@biology.sdu.dk
mailto:jcd@biology.sdu.dk
mailto:jcd@biology.sdu.dk
mailto:jcd@biology.sdu.dk
mailto:dansk.standard@ds.dk
http://www.ds.dk/
http://www.ds.dk/da-DK/ydelser/Standardisering/S-udvalg/S-115/Sider/default.aspx
mailto:len@ds.dk
mailto:len@ds.dk
mailto:len@ds.dk
mailto:len@ds.dk
mailto:ahh@ib.sdu.dk
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/ITI
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Information om forskning og aktiviteter 
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

1) Mathematical  and numerical modelling. Acoustic fields are modelled using a variaty of methods such as the 

Finite Element Method, the Boundary Element Method and synthesis of simple sources. Numerical methods are 

developed and improved in order to extend the modelling capabilities. Different techniques have been proposed 

to cope with a range of numerical difficulties and to extend the capabilities of the methods to new problems and 

improve their performance. 

 
2) Modelling of acoustic transducers and metrology. Through numerical simulations, a wide variety of projects 

are carried out. The areas of application in Acoustics are diverse: design of loudspeakers and microphones, 

measurement techniques, environmental acoustics, acoustic metrology, physical acoustics, biological acoustics, 

etc. This kind of work leads to collaboration with other research groups and companies. 

 
3) Physical and Experimental acoustics. Physical acoustic phenomena that can be of scientific interest and that 

can ultimately lead to practical uses, are studied. The current effects being investigated are forces and torques 

generated by sound waves, acoustic levitation and manipulation of small samples and analogies with optical 

tweezers, acoustic cavitation, and thermo-acoustic energy conversion. New applications of ultrasound are also a 

topic of interest. 

Konkrete aktiviteter: 

 
Eventuelle links: 

 

 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Lektor Peter Møller Juhl 

Tlf.: +45 6550 7423 

pmjuhl@iti.sdu.dk 

Yderligere oplysninger 

Lektor Peter Møller Juhl 

Tlf.: +45 6550 7423 

pmjuhl@iti.sdu.dk 
 
 

LCA Center Danmark 
 
 

Generel information 

Adresse: Hjortekærsvej 99, 2800 Kgs. Lyngby 

Telefonnummer: +45 3955 5955 

E-mail: info@lca-center.dk 

Hjemmeside: www.lca-center.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Livs Cyklus Analyser 
 

Konkrete aktiviteter: 

Rådgivning, netværk, oplysning og indsamling af viden. 

Eventuelle links: 

www.lca-center.dk 
 

Beskrivelse af teknologier: 

mailto:pmjuhl@iti.sdu.dk
mailto:pmjuhl@iti.sdu.dk
mailto:pmjuhl@iti.sdu.dk
mailto:pmjuhl@iti.sdu.dk
mailto:info@lca-center.dk
http://www.lca-center.dk/
http://www.lca-center.dk/
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Kontaktpersoner: 

Maria Strandesen 

Tlf.: +45 7215 7700 

mzs@force.dk 

Yderligere oplysninger 

Maria Strandesen 

Tlf.: +45 7215 7700 

mzs@force.dk 

mailto:mzs@force.dk
mailto:mzs@force.dk
mailto:mzs@force.dk
mailto:mzs@force.dk
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Transport 
 
 

Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, Institut for Bioscience, Det Nationale Center for Miljø og 

Energi (DMU), Aarh.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Grenåvej 14, 8410 Rønde 

Telefonnummer: +45 8920 1700 

E-mail: dmu@dmu.dk 

Hjemmeside: www.dmu.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Effekter af vejtrafik på især pattedyr. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Undersøgelser af omfanget af trafikdræbte dyr og virkningen af afværgeforanstaltninger. 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Aksel Bo Madsen 

Tlf.: +45 8920 1530 

abm@dmu.dk 

Yderligere oplysninger 

Aksel Bo Madsen 

Tlf.: +45 8920 1530 

abm@dmu.dk 
 
 

Afdelingen for Brændselsceller og Faststofkemi, Risø DTU, Danmarks Tekniske Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde 

Telefonnummer: +45 4677 5800 

E-mail: abf@risoe.dk 

Hjemmeside: http://www.risoe.dtu.dk/About_risoe/research_departments/ABF.aspx 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Batterier. 
 

Konkrete aktiviteter: 

F&U i udvikling af forbedrede batterier til transport-sektoren (el-biler), herunder elektroder og elektrolytter. 

F&U i avancerede test af batterienheder 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

mailto:dmu@dmu.dk
http://www.dmu.dk/
mailto:abm@dmu.dk
mailto:abm@dmu.dk
mailto:abm@dmu.dk
mailto:abm@dmu.dk
mailto:abf@risoe.dk
http://www.risoe.dtu.dk/About_risoe/research_departments/ABF.aspx


Side 288 

Vidensinstitutioner og miljøeffektive teknologier, Katalog, Transport  

 

 

Kontaktpersoner: 

Søren Højgaard Jensen 

Tlf.: +45 4677 5800 

shjj@risoe.dtu.dk 

Yderligere oplysninger 

Søren Højgaard Jensen 

Tlf.: +45 4677 5800 

shjj@risoe.dtu.dk 
 
 

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) 
 
 

Generel information 

Adresse: Lyngbyvej 100, DK-2100 København Ø 

Telefonnummer: +45 3915 7500 

E-mail: epost@dmi.dk 
Hjemmeside: www.dmi.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Glatføreprognoser. 

 
Servicering af skibstrafik. 

Konkrete aktiviteter: 

Prognoser for bølger, havis og strøm. 

 
Der udvikles i samarbejde med vejdirektoratet stadig mere avancerede prognosemodeller for glatføre. 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

I disse år udvikles metoder til at dosere saltning af vejstrækninger med forskellige fysiske karakteristika. 

 
Prognoser for bølger, vind, havis og strøm gives til skibstrafik for optimering af ruteplanlægning og dermed 

reducering af brændstofforbrug. Bølge- og vindprognoser bruges endvidere for planlægning af off-shore 

byggerier, som f.eks. etablering af havvindmøller. 
 

Kontaktpersoner: 

Erik Buch 

Tlf.: +45 3915 7210 

ebu@dmi.dk 

Yderligere oplysninger 

Erik Buch 

Tlf.: +45 3915 7210 

ebu@dmi.dk 
 
 

Divisionen for Energi, Klima og Miljø, FORCE Technology 
 
 

Generel information 

Adresse: Hjortekærsvej 99, 2800 Kgs. Lyngby 

Telefonnummer: +45 7215 7700 
E-mail: info@force.dk 

Hjemmeside: www.force.dk 

mailto:shjj@risoe.dtu.dk
mailto:shjj@risoe.dtu.dk
mailto:shjj@risoe.dtu.dk
mailto:shjj@risoe.dtu.dk
mailto:epost@dmi.dk
http://www.dmi.dk/
mailto:ebu@dmi.dk
mailto:ebu@dmi.dk
mailto:ebu@dmi.dk
mailto:ebu@dmi.dk
mailto:info@force.dk
http://www.force.dk/
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Information om forskning og aktiviteter 
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Udvikling og demonstration af miljø- og klimaeffektive skibe og udstyr. 
 

Konkrete aktiviteter: 

FORCE Technology er i regi af Dansk Center for Maritim Teknologi (DCMT) koordinator for et åbent 

samarbejdsprojekt under overskriften ’Green Ship of the Future’. Projektet er initieret af A.P. Møller-Mærsk, 

MAN Diesel, Aalborg Industries, Odense Stålskibsværft, men flere virksomheder forventes at deltage. Formålet 

er at udvikle miljø- og energieffektive maritime teknologier, som kan nedbringe udledningen af CO2 og 

begrænse forurening fra skibsfarten. 

 
I regi af ’Green ship of the Future’ er der igangsat 40 konkrete forsknings- og innovationsprojekter, herunder 

projekter målrettet reduktion af NOx og SOx (eksempelvis udvikling af system til recirkulation af 

udstødningsgas, udvikling af scrubbersystem til fjernelse af SOx og partikler m.fl.) og projekter målrettet 

reduktion af CO2 og brændstofforbrug (eksempelvis systemer til genvinding af energi, optimering af pumpe- 

og hjælpesystemer, udvikling af tilpasningsdygtige motorer m.fl.). 

 
’Green Ship of the Future’ er en åben samarbejdsplatform for virksomheder, erhvervsorganisationer, 

forsknings- og uddannelsesorganisationer. 

 
FORCE deltager også i Transportens Innovationsnetværk, der skal øge muligheden for at samle aktørerne i 

transportkæderne på tværs af faggrænser og domæner, skabe ny synergi, identificere behov for nye teknologier 

og initiere innovations- og udviklingsprojekter. 

Eventuelle links: 

http://www.dcmt.dk/greenshipproject/greenshipofthefuture.html 

http://www.sofartsstyrelsen.dk/sw22198.asp 

http://www.force.dk/da/Menu/Consultancy+and+Development/Ships+and+Offshore/ 

http://www.tinv.dk/ 
 
 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Christian Schack 

Tlf.: +45 7215 7805 

crs@force.dk 

 
Henrik Hassing 

Tlf.: +45 7215 7772 

hnh@force.dk 

Yderligere oplysninger 

Christian Schack 

Tlf.: +45 7215 7805 

crs@force.dk 

 
Henrik Hassing 

Tlf.: +45 7215 7772 

hnh@force.dk 

http://www.dcmt.dk/greenshipproject/greenshipofthefuture.html
http://www.dcmt.dk/greenshipproject/greenshipofthefuture.html
http://www.force.dk/da/Menu/Consultancy%2Band%2BDevelopment/Ships%2Band%2BOffshore/
http://www.force.dk/da/Menu/Consultancy%2Band%2BDevelopment/Ships%2Band%2BOffshore/
http://www.force.dk/da/Menu/Consultancy%2Band%2BDevelopment/Ships%2Band%2BOffshore/
mailto:crs@force.dk
mailto:crs@force.dk
mailto:hnh@force.dk
mailto:hnh@force.dk
mailto:crs@force.dk
mailto:crs@force.dk
mailto:hnh@force.dk
mailto:hnh@force.dk
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Fonden Dansk Standard 
 
 

Generel information 

Adresse:                   Kollegievej 6, 2920 Charlottenlund 

Telefonnummer:       +45 3996 6101 

E-mail:                     dansk.standard@ds.dk 

Hjemmeside:            www.ds.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Standardisering 
 

Konkrete aktiviteter: 

Dansk Standard er sammen med de danske interessenter med til at udvikle europæiske og internationale 

standarder inden for transport med eldrevne køretøjer. Standardiseringen omfatter udover bil-relaterede 

elementer også infrastrukturen, som kommunikations- og ladesystemer. 

Eventuelle links: 

http://www.ds.dk/da-DK/ydelser/Standardisering/S-udvalg/S-454/Sider/default.aspx 
 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Regnar Schultz 

Tlf.: +45 3996 6297 

dkrs@ds.dk 

Yderligere oplysninger 

Regnar Schultz 

Tlf.: +45 3996 6297 

dkrs@ds.dk 
 
 

Institut for Genetik og Bioteknologi (GBI), Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarh.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Blichers Allé 20, P.O.Box 50, 8830 Tjele 

Telefonnummer: +45 8999 1900 
E-mail: gbi.djf@agrsci.dk 

Hjemmeside: www.agrsci.dk/gbi 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Fremstilling og analyse af transgene planter med forbedrede egenskaber for bioethanolfremstilling. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Fremstilling af transgen hvede, der udtrykker varmestabile cellevægsnedbrydende enzymer, med det formål at 

reducere de økonomiske omkostninger forbundet med varmeforbehandling og enzymtilsætning til hvedestrå. 

Teknologien kan anvendes i alle transformerbare planter med potentiale for bioethanolfremstilling. 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

mailto:dansk.standard@ds.dk
http://www.ds.dk/
http://www.ds.dk/da-DK/ydelser/Standardisering/S-udvalg/S-454/Sider/default.aspx
mailto:dkrs@ds.dk
mailto:dkrs@ds.dk
mailto:dkrs@ds.dk
mailto:dkrs@ds.dk
mailto:gbi.djf@agrsci.dk
http://www.agrsci.dk/gbi
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Kontaktpersoner: 

Bernhard Borkhardt Tlf.: 

+45 3533 2576 

b.borkhardt@dias.kvl.dk 

Yderligere oplysninger 

Bernhard Borkhardt Tlf.: 

+45 3533 2576 

b.borkhardt@dias.kvl.dk 
 
 

Institut for Kemiteknik, DTU Kemiteknik, Danmarks Tekniske Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: DTU, Bygning 229, DK-2800 Kgs. Lyngby 

Telefonnummer: +45 4525 2800 
E-mail: informationen@kt.dtu.dk 

Hjemmeside: www.kt.dtu.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Emissioner fra skibsmotorer. 

Emissioner ved anvendelse af biomassebaserede brændsler til erstatning af benzin og diesel. 

Produktion af bio-fuels. 

Produktion af pyrolyseolie til erstatning af fossile brændsler. 

Konkrete aktiviteter: 

Måleprogrammer i samarbejde med erhvervsliv. 

Eventuelle links: 

www.chec.kt.dtu.dk 
 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Kim Dam-Johansen 

Tlf.: +45 4525 2845 

kdj@kt.dtu.dk 

 
Anker Jensen 

Tlf.: +45 4525 2841 

aj@kt.dtu.dk 

 
Peter Glarborg 

Tlf.: +45 4525 2840 

pgl@kt.dtu.dk 

 
Anne S. Meyer 

Tlf.: +45 4525 2800 

am@kt.dtu.dk 

Yderligere oplysninger 

Kim Dam-Johansen 

Tlf.: +45 4525 2845 

kdj@kt.dtu.dk 

 
Anker Jensen 

mailto:b.borkhardt@dias.kvl.dk
mailto:b.borkhardt@dias.kvl.dk
mailto:b.borkhardt@dias.kvl.dk
mailto:b.borkhardt@dias.kvl.dk
mailto:informationen@kt.dtu.dk
http://www.kt.dtu.dk/
http://www.chec.kt.dtu.dk/
mailto:kdj@kt.dtu.dk
mailto:kdj@kt.dtu.dk
mailto:aj@kt.dtu.dk
mailto:aj@kt.dtu.dk
mailto:pgl@kt.dtu.dk
mailto:pgl@kt.dtu.dk
mailto:am@kt.dtu.dk
mailto:am@kt.dtu.dk
mailto:kdj@kt.dtu.dk
mailto:kdj@kt.dtu.dk
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aj@kt.dtu.dk 

 
Peter Glarborg 

Tlf.: +45 4525 2840 

pgl@kt.dtu.dk 

 
Anne S. Meyer 

Tlf.: +45 4525 2800 

am@kt.dtu.dk 
 
 
Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring - ENSPAC, Roskilde Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Universitetsvej 1, Postboks 260, 4000 Roskilde 

Telefonnummer: +45 4674 2000 

E-mail: ruc@ruc.dk 

Hjemmeside: www.ruc.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Transportsystemforskning med relation til transport- og regionalplanlægning. 
 

Konkrete aktiviteter: 

- Bæredygtig godstransport 

- Transportinfrastruktur og klima 

- Kollektiv transport 

- Køretøjsteknologi 

- Brændstofteknologi 

Eventuelle links: 

http://forskning.ruc.dk/site/research/jespersen_per_homann(5256)/ 

http://forskning.ruc.dk/site/research/christensen_thomas_budde(5288)/ 
 

 
Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Per Homann Jespersen 

Tlf.: +45 2449 4295 

phj@ruc.dk 

 
Thomas Budde Christensen 

Tlf.: +45 4674 2637 

tbc@ruc.dk 

Yderligere oplysninger 

Per Homann Jespersen 

Tlf.: +45 2449 4295 

phj@ruc.dk 

 
Thomas Budde Christensen 

Tlf.: +45 4674 2637 

tbc@ruc.dk 

mailto:aj@kt.dtu.dk
mailto:pgl@kt.dtu.dk
mailto:pgl@kt.dtu.dk
mailto:am@kt.dtu.dk
mailto:am@kt.dtu.dk
mailto:ruc@ruc.dk
http://www.ruc.dk/
http://forskning.ruc.dk/site/research/jespersen_per_homann(5256)/
http://forskning.ruc.dk/site/research/christensen_thomas_budde(5288)/
mailto:phj@ruc.dk
mailto:phj@ruc.dk
mailto:tbc@ruc.dk
mailto:tbc@ruc.dk
mailto:phj@ruc.dk
mailto:phj@ruc.dk
mailto:tbc@ruc.dk
mailto:tbc@ruc.dk


Vidensinstitutioner og miljøeffektive teknologier, Katalog, Transport 

Tlf.: +45 4674 2533 

Side 293 

 

 

 

 

Institut for Miljøvidenskab, DMU, Aarh.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Frederiksborgvej 399, Boks 399, 4000 Roskilde 

Telefonnummer: +45 4630 1200 

E-mail: dmu@dmu.dk 

Hjemmeside: www.dmu.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Emissionsberegninger for transportsektoren. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Modeludvikling for opgørelse og fremskrivning af emissioner fra transportsektoren. Konsekvensvurdering af 

nye teknologiers indflydelse på luftemissionerne fra transportsektoren. 

Eventuelle links: 

rebeca.dmu.dk 

hyscene.dmu.dk 
 

 
Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Morten Winther 

Tlf.: +45 4630 1297 

mwi@dmu.dk 

Yderligere oplysninger 

Morten Winther 

Tlf.: +45 4630 1297 

mwi@dmu.dk 
 
 

Institut for Natur, Systemer og Modeller, Roskilde Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Universitetsvej 1, Postboks 260, 4000 Roskilde 

Telefonnummer: +45 4674 2000 
E-mail: nsm@ruc.dk 

Hjemmeside: http://www.ruc.dk/nsm/ 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Polymerkemi. 
 

Konkrete aktiviteter: 

 
Eventuelle links: 

 

 

Beskrivelse af teknologier: 

Antifouling malinger til bundmaling af store skibe. 
 

Kontaktpersoner: 

Kjeld Schaumburg 

mailto:dmu@dmu.dk
http://www.dmu.dk/
mailto:mwi@dmu.dk
mailto:mwi@dmu.dk
mailto:mwi@dmu.dk
mailto:mwi@dmu.dk
mailto:nsm@ruc.dk
http://www.ruc.dk/nsm/
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ksch@ruc.dk 
 

Yderligere oplysninger 

Kjeld Schaumburg 

Tlf.: +45 4674 2533 

ksch@ruc.dk 
 
 

Institut for transport, DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Bygningstorvet 116 Vest, 2800 Kgs. Lyngby 

Telefonnummer: +45 4525 6500 
E-mail: transport@transport.dtu.dk 

Hjemmeside: www.dtf.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Trafikmodellering. 

Transportøkonomi, herunder samfundsøkonomisk vurdering. 

Logistik og ITS. 

Sikkerhed og risiko i trafikken. 

Beslutningsmodeller. 

Konkrete aktiviteter: 

Forskningsprojekter i relation til alternative drivmidler og teknologier i vejtransporten, herunder deltagelse i 

projekter med undersøgelse af markedspotentialer for biler på vedvarende energi (projektet ’Market potential 

for renewable fuels passenger cars’, for DSF), samt scenarie- og konsekvensanalyser af anvendelse af 

biobrændstoffer i transportsektoren (projektet ’Renewable energy in the transport sector using biofuels as 

energy carriers’ for DSF). 

 
Starter EU projekt om efterspørgsel og anvendelsen af el-biler januar 2011. 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

Institutionen deltager ikke udpræget i projekter vedrørende teknoloigiudvikling, men skal dog bl.a. involveres i 

ovennævnte EU projekt, der har deltagelse af flere danske og internationale partnere. Formålet er at belyse 

anvendelsen af el-biler og sammenhængen med el-nettet. Et led i det samlede projekt er udvikling af 

ladesystemet (teknologi og roaming, clearing house etc.), men det er ikke aktiviteter, vi er involveret i. 
 

Kontaktpersoner: 

Linda Christensen 

Tlf.: +45 4525 6525 

lch@transport.dtu.dk 

Yderligere oplysninger 

Linda Christensen 

Tlf.: +45 4525 6525 

lch@transport.dtu.dk 

mailto:ksch@ruc.dk
mailto:ksch@ruc.dk
mailto:ksch@ruc.dk
mailto:transport@transport.dtu.dk
http://www.dtf.dk/
mailto:lch@transport.dtu.dk
mailto:lch@transport.dtu.dk
mailto:lch@transport.dtu.dk
mailto:lch@transport.dtu.dk
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LCA Center Danmark 
 
 

Generel information 

Adresse: Hjortekærsvej 99, 2800 Kgs. Lyngby 

Telefonnummer: +45 3955 5955 

E-mail: info@lca-center.dk 

Hjemmeside: www.lca-center.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Livs Cyklus Analyser 
 

Konkrete aktiviteter: 

Rådgivning, netværk, oplysning og indsamling af viden. 

Eventuelle links: 

www.lca-center.dk 
 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Maria Strandesen 

Tlf.: +45 7215 7700 

mzs@force.dk 

Yderligere oplysninger 

Maria Strandesen 

Tlf.: +45 7215 7700 

mzs@force.dk 
 
 

Nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi, Risø DTU, Danmarks Tekniske Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Frederiksborgvej 399, postbox 49, 4000 Roskilde 

Telefonnummer: +45 4677 4677 
E-mail: risoe@risoe.dk 

Hjemmeside: www.risoe.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

1) Udvikling af teknologier til produktion af biobrændstoffer til transportsektoren. 

 
2) Optisk måling af forurening og parametre der influerer på forurening. 

Konkrete aktiviteter: 

1) 2G bioethanol, biogas, hydrogen. 

 
2) Deltagelse i EU projekt Hercules Beta med henblik på udvikling af store dieselmotorer med øget effektivitet 

og lavere emissioner. 

Eventuelle links: 

2) http://www.manbw.com/files/news/filesof6166/hercules.pdf 
 

Beskrivelse af teknologier: 

2) Udvikling og brug af optiske målemetoder til måling af parametre, såsom dynamisk NO-emissionsmåling 

med ultra kort måletid, temperaturer og forurening baseret må avancerede spektroskopiske metoder. 

mailto:info@lca-center.dk
http://www.lca-center.dk/
http://www.lca-center.dk/
mailto:mzs@force.dk
mailto:mzs@force.dk
mailto:mzs@force.dk
mailto:mzs@force.dk
mailto:risoe@risoe.dk
http://www.risoe.dk/
http://www.manbw.com/files/news/filesof6166/hercules.pdf
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2) http://www.teknologisk.dk/ 

 

Kontaktpersoner: 

1) Anne Belinda Thomsen 

Tlf.: +45 4677 4164 

Anne.belinda.thomsen@risoe.dk 

 
2) Sønnik Clausen 

Tlf.: +45 4677 4523 

sonnik.clausen@risoe.dk 

Yderligere oplysninger 

1) Anne Belinda Thomsen 

Tlf.: +45 4677 4164 

Anne.belinda.thomsen@risoe.dk 

 
2) Sønnik Clausen 

 Tlf.: +45 4677 4523 

sonnik.clausen@risoe.dk 
 
 

Teknologisk Institut 
 
 

Generel information 

Adresse: Gregersensvej, 2630 Taastrup 

Telefonnummer: +45 7220 2000 
E-mail: info@teknologisk.dk 

Hjemmeside: www.teknologisk.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

1) Miljøstyring for transport og logistikvirksomheder 

Standarder for transport 

 
2) Biobrændstoffer og energilagring med stærkt fokus på batterier, biodiesel, brint og methanol; partikelemission 

& rensning; elektriske & hybride transportmidler herunder drivlinier og komponenter; samspil mellem 

transportsystemer og energi systemer f.eks. fortrængning af fossile brændstoffer med elektrisk VE- strøm. 

Konkrete aktiviteter: 

1) Kvalitets- og miljøstyring 

ITS (Intelligent Transport Systemer) – i relation til godstransport 

ADAS – Advanced Driver Assisted Systems 

RFID-teknologi 

Standardisering – City logistik 

Grøn Logistik 

 
2) Medvirken i flere forskningsprojekter om biobrændsel – især med fokus på måling, test og dokumentation. 

Egen forskning samt deltagelse i multipartner forskningsprojekter vedr. batterier, brint, reformering, lagring, 

brændselsceller, brintpiller(rettet mod NOx reduktion), methanol. Særlig satsning på at støtte introduktion af 

hybrid og elektriske køretøjer i Danmark til gavn for miljø og energi. 

Eventuelle links: 

1) http://www.teknologisk.dk/specialister/15188 

1) http://www.teknologisk.dk/16118 

 
2) http://www.teknologisk.dk/ 

Beskrivelse af teknologier: 

1) Miljøstyringsværktøj 

http://www.teknologisk.dk/
mailto:Anne.belinda.thomsen@risoe.dk
mailto:sonnik.clausen@risoe.dk
mailto:sonnik.clausen@risoe.dk
mailto:Anne.belinda.thomsen@risoe.dk
mailto:sonnik.clausen@risoe.dk
mailto:sonnik.clausen@risoe.dk
mailto:info@teknologisk.dk
http://www.teknologisk.dk/
http://www.teknologisk.dk/specialister/15188
http://www.teknologisk.dk/16118
http://www.teknologisk.dk/
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ITS (Intelligent Transport Systemer) – i relation til godstransport 

RFID-teknologi 

 
2) Biobrændsel – energi og miljø måling, test og dokumentation på motor og køretøjer. Energi- og 

miljømæssig test og verifikation af: batterier, brændselsceller, reformering, energi lagring, brintpiller, 

elektriske køretøjer, hybrid køretøjer. 

Medvirker til netværksaktiviteter og rådgivning til fremme af miljøvenlige transportteknologier på nationalt 

såvel som lokalt niveau. 

Samspil mellem energiinfrastruktur og transportmidler. 
 

Kontaktpersoner: 

1) Finn Zoëga 

Tlf.: +45 7220 3170 

finn.zoega@teknologisk.dk 

 
2) Sten Frandsen  

Tlf.: +45 7220 1303 

sten.frandsen@teknologisk.dk 

 
2) Kjeld Nørregaard 

 Tlf.: +45 7220 1317 

kjeld.norregaard@teknologisk.dk 

Yderligere oplysninger 

1) Finn Zoëga 

Tlf.: +45 7220 3170 

finn.zoega@teknologisk.dk 

 
2) Sten Frandsen 

 Tlf.: +45 7220 1303 

sten.frandsen@teknologisk.dk 

 
2) Kjeld Nørregaard 

 Tlf.: +45 7220 1317 

kjeld.norregaard@teknologisk.dk 

mailto:finn.zoega@teknologisk.dk
mailto:finn.zoega@teknologisk.dk
mailto:sten.frandsen@teknologisk.dk
mailto:sten.frandsen@teknologisk.dk
mailto:kjeld.norregaard@teknologisk.dk
mailto:kjeld.norregaard@teknologisk.dk
mailto:finn.zoega@teknologisk.dk
mailto:finn.zoega@teknologisk.dk
mailto:sten.frandsen@teknologisk.dk
mailto:sten.frandsen@teknologisk.dk
mailto:kjeld.norregaard@teknologisk.dk
mailto:kjeld.norregaard@teknologisk.dk
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Øvrige miljøområder 
 
 

Afdelingen for Brændselsceller og Faststofkemi, Risø DTU, Danmarks Tekniske Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde 

Telefonnummer: +45 4677 5800 

E-mail: abf@risoe.dk 

Hjemmeside: http://www.risoe.dtu.dk/About_risoe/research_departments/ABF.aspx 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Omdannelse af spildvarme til elektricitet. 
 

Konkrete aktiviteter: 

F&U indenfor udvikling af termoelektriske generatorer (TEG) baseret på keramiske komponenter, som er mere 

stabile under driftsbetingelser (temperatur, miljø), mere miljøvenlige og mindre sjældne materialeelementer. 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Nini Pryds 

Tlf.: +45 4677 5752 

nipr@risoe.dtu.dk 

Yderligere oplysninger 

Nini Pryds 

Tlf.: +45 4677 5752 

nipr@risoe.dtu.dk 
 
 

Afdelingen for Energi og Miljø, Statens Byggeforskningsinstitut (Sbi), Aalborg Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm 

Telefonnummer: +45 4586 5533 eller +45 9940 9940 
E-mail: sbi@sbi.dk 

Hjemmeside: www.sbi.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Bruger og ressourceforbrug. 
 

Konkrete aktiviteter: 

En lang række over årene for at afdække sammenhæng mellem bruger, livsstil, ressource og energiforbrug. 

Eventuelle links: 

www.sbi.dk 

www.sbi.dk 

mailto:abf@risoe.dk
http://www.risoe.dtu.dk/About_risoe/research_departments/ABF.aspx
mailto:nipr@risoe.dtu.dk
mailto:nipr@risoe.dtu.dk
mailto:nipr@risoe.dtu.dk
mailto:nipr@risoe.dtu.dk
mailto:sbi@sbi.dk
http://www.sbi.dk/
http://www.sbi.dk/
http://www.sbi.dk/
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Beskrivelse af teknologier: 

Utallige. 
 

Kontaktpersoner: 

Kirsten Gram-Hansen 

Tlf.: +45 9940 2291 

kgh@sbi.dk 

 
Ole Michael Jensen 

Tlf.: +45 9940 2373 

omj@sbi.dk 

Yderligere oplysninger 

Kirsten Gram-Hansen 

Tlf.: +45 9940 2291 

kgh@sbi.dk 

 
Ole Michael Jensen 

Tlf.: +45 9940 2373 

omj@sbi.dk 
 
 

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) 
 
 

Generel information 

Adresse: Lyngbyvej 100, DK-2100 København Ø 
Telefonnummer: +45 3915 7500 

E-mail: epost@dmi.dk 

Hjemmeside: www.dmi.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Overvågning af ozonlag og UV-stråling. 

 
Forskning i stratosfæriske klimaforandringer. 

Konkrete aktiviteter: 

Overvågning af ozonlaget og UV-strålingen over Danmark og Grønland. Udvikling af operativ solvarsling. 

Eventuelle links: 

http://www.dmi.dk/dmi/index/danmark/solvarsel.htm 

http://www.dmi.dk/dmi/index/viden/fo_forside.htm 

 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Paul Eriksen 

Tlf.: +45 3915 7418 

pe@dmi.dk 

Yderligere oplysninger 

Paul Eriksen 

Tlf.: +45 3915 7418 

pe@dmi.dk 

mailto:kgh@sbi.dk
mailto:kgh@sbi.dk
mailto:omj@sbi.dk
mailto:omj@sbi.dk
mailto:kgh@sbi.dk
mailto:kgh@sbi.dk
mailto:omj@sbi.dk
mailto:omj@sbi.dk
mailto:epost@dmi.dk
http://www.dmi.dk/
http://www.dmi.dk/dmi/index/danmark/solvarsel.htm
http://www.dmi.dk/dmi/index/danmark/solvarsel.htm
mailto:pe@dmi.dk
mailto:pe@dmi.dk
mailto:pe@dmi.dk
mailto:pe@dmi.dk
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DHI 
 
 

Generel information 

Adresse:                   Agern Allé 5, 2970 Hørsholm 

Telefonnummer:       +45 4516 9200 

E-mail:                     dhi@dhigroup.com 

Hjemmeside:            www.dhigroup.com 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Teknologiske løsninger til fjernelse af smagsstoffer i recirkuleret akvakultur-anlæg. 
 

Konkrete aktiviteter: 

1) Udvikling af numeriske værktøjer til karakterisering af habitater, til kvantificering af påvirkninger og 

restaureringsarbejder. 

 
2) Udvikling af et integreret økologisk modelsystem, som også omfatter større dyr, der bevæger sig uafhængigt 

af vandstrømme. 

 
3) Bæredygtig akvakultur med fokus på minimering af miljøpåvirkning ved udvikling af prognoseværktøjer og 

reduktion af medicinforbrug. 

 
4) Optimering af akvakulturproduktion ved forbedring af metoder til behandling af produktionsvand og slam i 

recirkulerede opdrætsanlæg, ved udvikling af teknologi til løbende overvågning af off-shore opdrætssystemer 

samt metoder til effektiv opsamling af næringsstoffer ved hjælp af ’fangkulturer’. 

5) Undersøge muligheder for anvendelse af ’undermåls’ muslinger som protein- og fedtsyre-kilde i fiskefoder. 

DHI gennemfører F&U aktiviteter indenfor dette område som en del af DHI’s Resultatkontrakt med 

Videnskabsministeriet. Indholdet kan ses på: http://bedreinnovation.dk/%C3%B8kologi-og-akvakultur 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Kenneth Janning 

Tlf.: +45 4516 9039 

kfj@dhigroup.com 

Yderligere oplysninger 

Kenneth Janning 

Tlf.: +45 4516 9039 

kfj@dhigroup.com 
 
 

Fonden Dansk Standard 
 
 

Generel information 

Adresse: Kollegievej 6, 2920 Charlottenlund 

Telefonnummer: +45 3996 6101 

E-mail: dansk.standard@ds.dk 

Hjemmeside: www.ds.dk 

mailto:dhi@dhigroup.com
http://www.dhigroup.com/
http://bedreinnovation.dk/%C3%B8kologi-og-akvakultur
mailto:kfj@dhigroup.com
mailto:kfj@dhigroup.com
mailto:kfj@dhigroup.com
mailto:kfj@dhigroup.com
mailto:dansk.standard@ds.dk
http://www.ds.dk/
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Information om forskning og aktiviteter 
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

1) Standardisering omkring nanoteknologi 

 
2) Standardisering af geosyntetiske produkter 

Konkrete aktiviteter: 

1) Dansk Standard deltager i standardiseringsarbejde omkring nanoteknologi i CEN/TC 352 og ISO/TC 229. 

Arbejdet fokuserer på terminologi, måling og karakterisering, miljø og sundhed, samt materialespecificering. 

Der udarbejdes også vejledninger omkring risikovurdering, affaldshåndtering, arbejdsmiljø m.m. Interessen er 

dog meget lav blandt danske virksomheder og andre interessenter, hvorfor S-418, som har fulgt arbejdet, er 

nedlagt ultimo 2010. 

 
Dansk Standard har bidraget til et projekt omkring kommunikation B2B og B2C om nanomaterialer sammen 

med DHI (afsluttet ultimo 2009). Rapporten er ikke udgivet efter beslutning i Miljøstyrelsen. 

 
2) Standardiseringsudvalget S-294 Geosyntetiske produkter beskæftiger sig med standardisering af 

terminologi, prøveudtagning, identificering og mærkningsregler, prøvningsmetoder og krav indenfor 

geosynteriske produkter og geomembraner. Hovedparten af standarderne anvendes indenfor den offentlige 

sektor i forbindelse med vejbelægning, kystsikring og deponeringsanlæg m.v. 

Eventuelle links: 

2) http://www.ds.dk/da-dk/ydelser/standardisering/s-udvalg/S-294/Sider/default.aspx 
 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

1) Kim Christiansen 

Tlf.: +45 3996 6123 

kc@ds.dk 

 
2) Helle Harms 

Tlf.: +45 3996 6321 

hh@ds.dk 

Yderligere oplysninger 

1) Kim Christiansen 

Tlf.: +45 3996 6123 

kc@ds.dk 

 
2) Helle Harms 

Tlf.: +45 3996 6321 

hh@ds.dk 
 
 

Institut for Akvatiske Ressourcer, DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Charlottenlund Slot, 2920 Charlottenlund 

Telefonnummer: +45 3588 3300 

E-mail: aqua@aqua.dtu.dk 

Hjemmeside: www.aqua.dtu.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

1) Fiskeri: Fiskeriteknologi. 

2) Fiskeri: Moniteringsteknologi. 

http://www.ds.dk/da-dk/ydelser/standardisering/s-udvalg/S-294/Sider/default.aspx
mailto:kc@ds.dk
mailto:kc@ds.dk
mailto:hh@ds.dk
mailto:hh@ds.dk
mailto:kc@ds.dk
mailto:kc@ds.dk
mailto:hh@ds.dk
mailto:hh@ds.dk
mailto:aqua@aqua.dtu.dk
http://www.aqua.dtu.dk/
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3) Fiskeri: Populationsgenetik. 

4) Fiskeri: Marine levende ressourcers og fiskeriers tilstand og udvikling. 

5) Fiskeri: Ferskvandsfiskeri. 

6) Fiskeri: Forvaltningssystemer. 

7) Akvakultur: Opdrætssystemer, -metoder og miljøeffekter. 

8) Akvakultur: Ernæring, vækst og kvalitet. 

9) Akvakultur: Fiskesundhed og velfærd. 

10) Havmiljø: Oceanografi. 

11) Havmiljø: Individers fysiologi, adfærd og tilpasning. 

12) Havmiljø: Dynamik af marine populationer og havøkosystemer. 

13) Havmiljø: Kystnære og estuarine økosystemers struktur og funktion. 

14) Havmiljø: Integreret, økosystembaseret marin forvaltning. 
 

Konkrete aktiviteter: 

1) Udvikling af fangstmetoder, der forbedrer fiskeriets selektivitet og reducerer effekt på habitater og det 

marine miljø. Dette inkluderer udvikling af simuleringsmodeller, der kan anvendes til forudsigelse af 

fiskeredskabers selektive egenskaber, fangsteffektivitet og discard. Ud over at tage højde for krav om 

miljøvenlighed tager redskabsudviklingen højde for både effektivitet og økonomi i fiskeriet. 

 
2) Udvikling af moderne moniteringsteknologi, som muliggør quasi synoptiskemålinger og automatiske 

højopløsnings-registreringssystemer. Dette inkluderer både udvikling af sensorer til målinger på individer og 

hele økologiske systemer, forbedrede felt-baserede dataindsamlings-teknikker samt videreudvikling og 

implementering af nye moniteringsteknologier i standard-surveys. 

 
3) Opnå en bedre forståelse af, hvilke faktorer der påvirker fiskebestandenes lokale tilpasninger i både salt- og 

ferskvand samt anvendelsen af genetiske markører til geografisk sporing af fisk og fiskeprodukter. 

 
4) Udvikling af fiske- og fiskerimoniteringssystemer og databaser til vurdering af fiske- og skaldyrsbestandes 

tilstand, modeller af bestands- og fiskeridynamik samt stokastiske modeller til beskrivelse af bestandene og 

fiskeriernes dynamiske udvikling på forskellige tidsskalaer fra kort- til langtidsprognoser. 

 
5) Identificering af udsætningslokaliteter og udarbejdelse af udsætningsplaner samt monitering og vurdering af 

effekten af udsætningerne. Dette inkluderer undersøgelser af naturlige og menneskeskabte bestandsregulerende 

påvirkninger i vandsystemerne, herunder effekten af habitatforringelser af vandløb, fysiske spærringer i vandløb, 

næringsrige søer og etablering af nye søer og vådområder i vandløbene. 

 
6) Udvikling af værktøjer til fiskeriforvaltning og evaluering af forvaltningssystemer, som optimerer 

bæredygtige fiskerier, og minimerer fiskeriets indflydelse på økosystemet og inddrager variation i 

økosystemets produktion. Dette inkluderer udvikling og implementering af bio-økonomiske, flådebaserede 

modeller, som kan evaluere effekter af forskellige forvaltningstiltag på bestandsbiomasser, fiskeridødelighed, 

landinger og discard. 

 
7) Udvikling af opdrætsmetoder, der giver mindst mulig miljøpåvirkning samtidig med, at produktkvaliteten 

fremmes. Fremme et minimalt brug af ressourcer (el, vand, ilt, foder, yngel mv.) og en minimal 

miljøpåvirkning (kvælstof, fosfor, organisk stof, medicin, hjælpestof, faunapassage mv.). Indsatsen medvirker 

til innovation og nyskabelse i samarbejde med erhvervet. DTU Aqua har desuden særligt fokus på at udvikle 

opdrætskoncepter for alternative arter af fisk og skaldyr. 

 
8) DTU Aqua fokuserer desuden på den grundlæggende forståelse af opdrætsfisk og skaldyrs ernæring, 

fysiologi, vækst, overlevelse, kvalitet, sundhed og ikke mindst de mulige sammenhænge mellem disse 

parametre. Indsatsen er særligt målrettet mod produktionsrelevante parametre knyttet til ernæring og 

fiskefysiologi, men omfatter også aspekter som økologisk fiskeopdræt og sporbarhed gennem hele fødekæden. 

 
10) Beskrivelse af samspillet mellem de fysiske, kemiske og biologiske forhold i havene og specielt af, 

hvordan den fysiske og kemiske oceanografi påvirker primær- og sekundær-produktion i havet samt 

rekrutteringen til fiskebestandene. Dette inkluderer forskning i biologiske og økologiske processer i havet på 

individ-, populations- og systemniveau. 
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11) Beskrivelse af vækst, ernæring, energiallokering, og reproduktionsbiologi samt fysiologi, adfærd og 

respons på miljømæssige faktorer hos akvatiske organismer. Formålet er at undersøge væsentlige biologiske 

processer i individudviklingen og identificere nøgleparametre og indikatorer i livshistorieforløbet, som kan 

beskrive individernes interaktioner med omgivelserne og deres sensitivitet over for ændringer i miljøet. 

Forskningen omfatter både vildtlevende og domesticerede arter. 

 
12) Marine populationers dynamik og havøkosystemers struktur og funktion og beskrivelse af interaktioner 

inden for og mellem bestande og trofiske niveauer samt udvikling af deterministiske og stokastiske modeller, 

der inddrager økosystemets dynamik i rum og tid med henblik på at kunne bestemme effekter af 

menneskeskabte og naturlige påvirkninger, specielt klimatiske ændringer, på regionale økosystemer. 

 
13) Kortlægning af kystnære og estuarine økosystemers struktur, dynamik og udnyttelse, herunder forskning i 

økologiske og kommercielle nøglearter, habitaters bæreevne og samfundsstruktur, stabilitet og 

modstandsdygtighed i forhold til betydende antropogene påvirkninger som fx udnyttelse af levende og ikke- 

levende ressourcer, byggeaktiviteter og næringssaltbelastning. 

 
14) Implementering af integreret, økosystem-baseret marin forvaltning, herunder kobling af fiskeri- og 

naturforvaltning gennem udvikling af metoder til rumlig planlægning og arealbaseret forvaltning, som 

inddrager alle væsentlige menneskeskabte og naturlige aktiviteter og processer. 
 

Eventuelle links: 

http://www.aqua.dtu.dk 
 

Beskrivelse af teknologier: 

1) Fiskeriredskaber, som minimerer discard, bifangst af uønskede arter og effekter på habitater og det marine 

miljø. 

 
2) Teknologi til identifikation af arter og bestemmelse af størrelsesfordeling in-situ, f. eks. Hydroakustik og 

optik; computer vision systemer til in-situ artsbestemmelse og morfologisk opmåling af zooplankton og fisk; 

monitering af fisks adfærd i ferskvands- og havsystemer gennem data storage tags (DTS). 

 
3) Metoder til genetisk bestemmelse af oprindelsen af fisk og fiskeprodukter; kortlægning af geografisk og 

tidslig variation mellem populationer for et stort antal genomiske markører samt til udvikling af sikre 

sporingsmetoder, der kan anvendes gennem både fangst- og produktionsled. 

 
4) Teknologi til automatisk fangstdataregistrering; optimering af internationale fiske- og fiskeridatabaser og 

modeller til bestandsvurdering og prognoser, som også inddrager miljøaspekter i bestands- og 

fiskerivurderinger. 

 
5) Mærketeknikker (fx PIT, DST, akustisk telemetri og satellitmærker) til monitering af individets adfærd. 

 
6) Fiskeriforvaltnings-evalueringsværktøjer til at beskrive den biologiske og fiskerimæssige bio- og 

socioøkonomiske dynamik i hele fiskerisystemet. 

 
7) Ved akvakultur i recirkuleringsanlæg opstår risiko for ophobning af fiskens affaldsstoffer i vandet. Ud over 

partikelfjernelse i fysisk/mekaniske enheder er især anlæggets ”lever”, biofilteret, afgørende. Traditionelt er 

biofilteret og den bioaktive film blevet betragtet som en ”black box”, hvor man mangler dybere forståelse for 

de involverede processer og disses sammenhæng. Dette har hindret såvel driftsoptimeringer som systematisk 

videreudvikling af den anvendte teknologi. DTU Aqua arbejder på biofiltrets omsætning af fx ammoniak, nitrit, 

hjælpestoffer, medicin m.m.; processernes parameterafhængighed og indbyrdes sammenhæng; den 

mikrobiologiske diversitet og teknologisk- og biologisk optimering af filterdesign og drift. Udvikling af on-line 

sensorer, dataopsamling og -behandling er nødvendig for at kunne integrere den genererede biofilter-viden i 

systemovervågning og -optimering. 

 
8) Optimeret foder i alle opdrættets faser er centralt i forhold til at maksimere vækst, mindske foderspild og 

bringe de faste affaldsprodukter på en sådan form, at vandrensningsprocesserne forenkles. DTU Aqua har 

særligt fokus på plantebaserede råvarer, som allerede i vid udstrækning anvendes i fiskeopdræt, men der 

savnes forskning i en optimal anvendelse og udnyttelse af disse. DTU Aqua fokuserer på planteråvarernes 

http://www.aqua.dtu.dk/


Vidensinstitutioner og miljøeffektive teknologier, Katalog, Øvrige miljøområder 

Side 304 

 

 

 

udnyttelse og undersøger, om en dårlig udnyttelse af fx komplekse kulhydrater kan forbedres via fx 

enzymtilsætning. 

 
10) Modeller som beskriver de små- og mellemskala fysiske processer, der bestemmer livsbetingelser for 

marine organismer i havet, herunder hvorledes fysiske processer transporterer og opblander plankton og fisk. 

 
11) Teknik til dataindsamling til beskrivelse af væsentlige biologiske processer i marine populationer i tid og 

rum og bestemmelse af livshistorieparametre på individniveau; modeller af adfærd og processer på 

individniveau, der kan anvendes ved opskalering til populations- og økosystemniveau. 

 
12) Konceptionelle og kvantitative modeller af populationers og økosystemernes dynamik ved at kombinere 

generelle statistiske værktøjer for organismernes fordeling i tid og rum og inddrage dem i teoretiske og 

modelbaserede analyser af de grundlæggende processer under heterogene og dynamiske miljøforhold. 

 
13) Metoder til bestemmelse af bæreevnen for juvenile fisk på opvækstområder, til bestandsophjælpning og 

bestandsgenopretning samt vurdering af særlige habitatstyper mht. truede arter og biodiversitet. 

 
14) Metoder til design, implementering og forvaltning af beskyttede havområder (MPAs) og lukkede områder; 

værktøjer til rumlig planlægning, zonering og integreret, areal-baseret forvaltning af aktiviteter og 

konstruktioner på havet; vurdering af økosystemers og arters respons på fysisk forstyrrelse, herunder effekter 

af fiskeri, økosystem-indikatorer; kortlægning af essentielle habitater og menneskelige aktiviteter samt effekter 

af invasive arter. 
 

Kontaktpersoner: 

1) Ludvig Ahm Krag 

Tlf.: +45 3588 3259 

lak@aqua.dtu.dk 

 
2) Rasmus Nielsen 

Tlf.: +45 3588 3381 

Rn@aqua.dtu.dk 

 
3) Dorte Bekkevold 

Tlf.: +45 3588 3130 

db@aqua.dtu.dk 

 
3) Einar Eg Nielsen 

Tlf.: +45 3588 3115 

én@aqua.dtu.dk 

 
4) Jørgen Dalskov 

Tlf.: +45 3588 3380 

jd@aqua.dtu.dk 

 
5) Anders Koed 

Tlf.: +45 3588 3146 

ak@aqua.dtu.dk 

 
6) Rasmus Nielsen 

Tlf.: +45 3588 3381 

rn@aqua.dtu.dk 

 
7+8) Per Bovbjerg Pedersen 

Tlf.: +45 3588 3256 

pbp@aqua.dtu.dk 

 
10) Thomas Kiørboe 

Tlf.: +45 3588 3401 

mailto:lak@aqua.dtu.dk
mailto:lak@aqua.dtu.dk
mailto:Rn@aqua.dtu.dk
mailto:db@aqua.dtu.dk
mailto:db@aqua.dtu.dk
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mailto:n@aqua.dtu.dk
mailto:n@aqua.dtu.dk
mailto:jd@aqua.dtu.dk
mailto:jd@aqua.dtu.dk
mailto:ak@aqua.dtu.dk
mailto:ak@aqua.dtu.dk
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tk@aqua.dtu.dk 

 
11+12) Henrik Mosegaard 

Tlf.: +45 3588 3461 

hm@aqua.dtu.dk 

 
13) Josianne Støttrup 

Tlf.: +45 3588 3442 

jgs@aqua.dtu.dk 

 
14) Thomas Kirk Sørensen 

Tlf.: +45 3588 3457 

tks@aqua.dtu.dk 
 

Yderligere oplysninger 

1) Ludvig Ahm Krag 

Tlf.: +45 3588 3259 

lak@aqua.dtu.dk 

 
2) Rasmus Nielsen 

Tlf.: +45 3588 3381 

Rn@aqua.dtu.dk 

 
3) Dorte Bekkevold 

Tlf.: +45 3588 3130 

db@aqua.dtu.dk 

 
3) Einar Eg Nielsen 

Tlf.: +45 3588 3115 

én@aqua.dtu.dk 

 
4) Jørgen Dalskov 

Tlf.: +45 3588 3380 

jd@aqua.dtu.dk 

 
5) Anders Koed 

Tlf.: +45 3588 3146 

ak@aqua.dtu.dk 

 
6) Rasmus Nielsen 

Tlf.: +45 3588 3381 

rn@aqua.dtu.dk 

 
7+8) Per Bovbjerg Pedersen 

Tlf.: +45 3588 3256 

pbp@aqua.dtu.dk 

 
10) Thomas Kiørboe 

Tlf.: +45 3588 3401 

tk@aqua.dtu.dk 

 
11+12) Henrik Mosegaard 

Tlf.: +45 3588 3461 

hm@aqua.dtu.dk 

 
13) Josianne Støttrup 

Tlf.: +45 3588 3442 

jgs@aqua.dtu.dk 
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14) Thomas Kirk Sørensen 

Tlf.: +45 3588 3457 

tks@aqua.dtu.dk 
 

 
 

Institut for Bioscience, Det Nationale Center for Miljø og Energi (DMU), Aarh.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Bygning 1540, Aarhus Universitet, 8000 Århus C 

Telefonnummer: +45 8942 2729 
E-mail: biologi@biology.au.dk 

Hjemmeside: http://www.biology.au.dk/index.jsp 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Forebyggelse af korrosion faciliteret af mikroorganismer. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Instituttet er med i Innovations Konsortiet AMBA (At line Monitering af Bakterier) i samarbejde med 

Teknologisk Institut, Aalborg Universitet og Mærsk Olie og Gas. Projektet fokuserer på at undersøge, hvordan 

bakteriel sulfidproduktion og den deraf følgende metal-korrosion kan inhiberes/reduceres fx ved nitratinjektion i 

oliereservoirer. Vi studerer bl.a. hvorvidt nitratinjektion påvirker aktiviteten og diversiteten af 

bakteriepopulationerne nede i reservoiret og produktionsvandet. 

Eventuelle links: 

http://www.unf.dk/amba/ 

www.teknologisk.dk 

Beskrivelse af teknologier: 

Gennem Teknologisk Institut udbydes mange af de molekylærbiologiske teknikker til kvantificering og 

studium af mikroorganismer i forbindelse med biokorrosion, som Biologisk Insitut har været med til at udvikle. 
 

Kontaktpersoner: 

Kjeld Ingvorsen 

Tlf.: +45 8942 3245 

Kjeld.ingvorsen@biology.au.dk 

Yderligere oplysninger 

Kjeld Ingvorsen 

Tlf.: +45 8942 3245 

Kjeld.ingvorsen@biology.au.dk 
 
 

Institut for Byggeri og Anlæg, DTU BYG, Danmarks Tekniske Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Brovej, Bygning 117, 2800 Kgs. Lyngby 

Telefonnummer: +45 4525 1700 
E-mail: byg@byg.dtu.dk 

Hjemmeside: www.byg.dtu.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Anvendelse af ubrændte lersten til boligbyggeri. 

 
Anvendelse af alternative varmeisoleringsmaterialer (papir, hør, fåreuld, perlite o.lign.) til bygningsisolering. 

mailto:tks@aqua.dtu.dk
mailto:tks@aqua.dtu.dk
mailto:biologi@biology.au.dk
file:///C:/Users/O/Documents/1-UNDERBIBLIOTEKER/06_output/udfyldte%20skemaer%20fra%20vidensinstitutionerne/au-biologi/miljÃ¸effektiv-biol-inst089.doc%23%2591,4228,4262,0,,http:/www.biology.au.dk/index.jsp
http://www.unf.dk/amba/
http://www.unf.dk/amba/
mailto:Kjeld.ingvorsen@biology.au.dk
mailto:Kjeld.ingvorsen@biology.au.dk
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Konkrete aktiviteter: 

Forskning i ubrændte lerstens styrke- og fugtforhold som funktion af lersammensætning og tilsætningsstoffer. 

 
Forskning i alternative varmeisoleringsmaterialers varme- og fugtforhold ved bygningsisolering. 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Kurt Kielsgaard Hansen 

Tlf.: +45 4525 1826 

kkh@byg.dtu.dk 

Yderligere oplysninger 

Kurt Kielsgaard Hansen 

Tlf.: +45 4525 1826 

kkh@byg.dtu.dk 
 
 

Institut for Genetik og Bioteknologi (GBI), Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarh.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Blichers Allé 20, P.O.Box 50, 8830 Tjele 

Telefonnummer: +45 8999 1900 
E-mail: gbi.djf@agrsci.dk 

Hjemmeside: www.agrsci.dk/gbi 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

1) Bioethanol og biomasse: 

Genetisk modifikation af hvede med det formål at gøre hvedestrået mere velegnet til bioethanolfremstilling. 

Genetiske undersøgelser af græsser. 

2) Erosion 

Modellering af risiko for vanderosion. 

 
3) Biodiversitet og –aktivitet. 

Statistisk analyse af forskellige mål for biodiversitet og –aktivitet. 

Konkrete aktiviteter: 

1) Transformation af hvede. 

 
Genetiske undersøgelser af de gener, der er involveret i lignificering af planternes cellevægge. 

 
2) Opstilling og estimering af parametre i en model for forudsigelse af vanderosion i Danmark. 

 
3) Modellering af betydningen af forskellige tiltag på landbrugsjord for biodiversitet og –aktivitet. Herunder 

bl.a. antal striglingers betydning for forekomst af diverse nyttedyr, plantearter og fugle samt betydningen af 

bufferzoners bredde for forekomst af diverse nyttedyr, plantearter og sommerfugle. Arbejdet er udført i 

samarbejde med Institut for Økologi og Biologisk Institut, Københavns Universitet (projektleder Peter Esbjerg). 

Desuden er effekten af konventionel/økologisk landbrugt belyst ved analyse af data fra New Zeeland. 

Eventuelle links: 

3) Navntoft, Søren; Esbjerg, Peter; Ørum, Jens Erik.; Jensen, Anne-Mette; Johnsen, Ib; Petersen, Bo 

mailto:kkh@byg.dtu.dk
mailto:kkh@byg.dtu.dk
mailto:kkh@byg.dtu.dk
mailto:kkh@byg.dtu.dk
mailto:gbi.djf@agrsci.dk
http://www.agrsci.dk/gbi
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Svenning; Petersen, Poul Henning; Kristensen, Kristian. 2007. Effects on Mechanical weed control in Spring 

Cereals – Flora, Fauna and Economy. Environmental Protection Agency. Danish Ministry of the Environment. 

Pesticides Research no. 114. Copenhagen. 145 pp. 

Available at: 

http://www.mst.dk/Udgivelser/Publications/2007/09/978-87-7052-555-8.htm. 

 
Navntoft, Søren; Sigsgaard, Lene; Nimgaard, Rasmus; Esbjerg, Peter; Kristensen, Kristian; Andresen, Louise 

C.; Johnsen, Ib. 2009. Buffer zones for biodiversity of plants and arthropods: is there an optimal compromise 

on width? Pesticides Research no. 127. 191 pp. Environmental Protection Agency. Danish Ministry of the 

Environment. Copenhagen. Available at http://www2.mst.dk/udgiv/publications/2009/978-87-92617-09- 

5/pdf/978-87-92617-10-1.pdf. 

 
Navntoft, S., Wratten, S.D.; Kristensen, K.; Esbjerg, P. 2009. Weed seed predation in organic and 

conventional fields. Biological Control 49, 11-16. Doi:10.1016/j.biocontrol2008.12.003 
 
 

Beskrivelse af teknologier: 

1) Molekylærbiologiske undersøgelser og genetisk modifikation. 

 
Avanceret genetik. 

 

Kontaktpersoner: 

1) Preben Bach Holm 

Tlf.: +45 8999 3649 

prebenb.holm@agrsci.dk 

 
2) Søren Højsgaard 

 Tlf.: +45 8999 1703 

soren.hojsgaard@agrsci.dk 

 
3) Kristian Kristensen  

Tlf.: +45 8999 1209 

kristian.kristensen@agrsci.dk 

Yderligere oplysninger 

1) Preben Bach Holm 

Tlf.: +45 8999 3649 

prebenb.holm@agrsci.dk 

 
2) Søren Højsgaard 

 Tlf.: +45 8999 1703 

soren.hojsgaard@agrsci.dk 

 
3) Kristian Kristensen 

 Tlf.: +45 8999 1209 

kristian.kristensen@agrsci.dk 
 
 

Institut for Husdyrbiologi og -sundhed, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarh.U. 
 
 

Generel information 

Adresse: Blichers Allé 20, P.O.Box 50, 8830 Tjele 

Telefonnummer: +45 8999 1900 
E-mail: sve.djf@agrsci.dk 

Hjemmeside: www.agrsci.dk/sve 

http://www.mst.dk/Udgivelser/Publications/2007/09/978-87-7052-555-8.htm
http://www2.mst.dk/udgiv/publications/2009/978-87-92617-09-
mailto:prebenb.holm@agrsci.dk
mailto:prebenb.holm@agrsci.dk
mailto:soren.hojsgaard@agrsci.dk
mailto:soren.hojsgaard@agrsci.dk
mailto:kristian.kristensen@agrsci.dk
mailto:kristian.kristensen@agrsci.dk
mailto:prebenb.holm@agrsci.dk
mailto:prebenb.holm@agrsci.dk
mailto:soren.hojsgaard@agrsci.dk
mailto:soren.hojsgaard@agrsci.dk
mailto:kristian.kristensen@agrsci.dk
mailto:kristian.kristensen@agrsci.dk
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Information om forskning og aktiviteter 
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

1) Bioethanol og biomasse, herunder biprodukter. 

Biprodukter fra industri og landbrug. 

2) Erosion: Se venligst ”Ressourceoptimering” 

Konkrete aktiviteter: 

1) SVE har lang erfaring i vurdering af biprodukters egnethed som foder til husdyr, herunder den 

ernæringsmæssige og anden kvalitet, hvilke begrænsninger der er ved anvendelsen af specifikke biprodukter 

som husdyrfoder. 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

1) Anvendelse af forskellige biprodukter som foder har betydning for optimeret anvendelse af restprodukter fra 

en lang række industrier. Sikker viden om kvalitet og indhold af både ønskede og uønskede stoffer har stor 

betydning for afsætning og pris. 
 

Kontaktpersoner: 

1) Knud Erik Bach Knudsen 

Tlf.: +45 8999 1143 

KnudErik.BachKnudsen@agrsci.dk 

 
1) José A. Fernandez 

Tlf.: +45 8999 1374 

JoseA.Fernandez@agrsci.dk 

Yderligere oplysninger 

1) Knud Erik Bach Knudsen 

Tlf.: +45 8999 1143 

KnudErik.BachKnudsen@agrsci.dk 

 
1) José A. Fernandez 

Tlf.: +45 8999 1374 

JoseA.Fernandez@agrsci.dk 
 
 

Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi, Det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 

Telefonnummer: 
E-mail: 
Hjemmeside: www.sdu.dk/cemit 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

1) Innovation, produktudvikling og driftsoptimering: 

Området omfatter de centrale kompetencer inden for syntese, dvs. løsningsskabelse med fokus på ressource- og 

miljøoptimering. Herunder også driftsoptimering ved styring og kontrol såvel som innovation og udvikling af 

nye systemer, produkter og processer med henblik på at minimere ressourceinput og miljøpåvirkning pr. 

funktionelt output. 

 
Syddansk Universitets kompetencer inden for sensorer, aktuatorer, software og it til styring og 

procesoptimering samt produktudvikling og brugerdrevet innovation er en central del af de grundlæggende 

mailto:KnudErik.BachKnudsen@agrsci.dk
mailto:JoseA.Fernandez@agrsci.dk
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kompetencer. 

 
2) Industrielle systemer og processer: 

Syddansk Universitet har særlige kompetencer på produktion og produktkæder inden for tekstilindustri, 

bioteknologisk industri, papirindustri, samt vandbaserede processer og vandbehandling generelt. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Faktaark om igangværende aktiviteter herunder: 

• Advanced Organic Solar Cells from Organic Molecular Nanotechnology 

• Electrical bacteria - Power production from biological fuel cells 

• Energy-saving Light Control of Greenhouse Crops 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

1+2) Lektor ved Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet 

Bo Nørregaard Jørgensen 

Tlf.: +45 6550 3545 

bnj@mmmi.sdu.dk 

 
1+2) Professor ved institut for kemi-, Bio- og Miljøteknologi 

Henrik Wenzel 

Tlf.: +45 6550 7374 

henrik.wenzel@kbm.sdu.dk 

 
1) Afdelingsleder i TEK Momentum 

John Erland Østergaard 

Tlf.: +45 6550 7425 

Jeo@tek.sdu.dk 

 
1) Institutleder ved Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet 

Lars Dyhr 

Tlf.: +45 6550 3560 

dyhr@mmmi.sdu.dk 

 
1) Viceinstitutleder og lektor ved Institut for Innovation og Teknologi 

Oluf Larsen 

Tlf.: +45 6550 7431 

ol@iti.sdu.dk 

Yderligere oplysninger 

1+2) Lektor ved Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet 

Bo Nørregaard Jørgensen 

Tlf.: +45 6550 3545 

bnj@mmmi.sdu.dk 

 
1+2) Professor ved institut for kemi-, Bio- og Miljøteknologi 

Henrik Wenzel 

Tlf.: +45 6550 7374 

henrik.wenzel@kbm.sdu.dk 

 
1) Afdelingsleder i TEK Momentum 

John Erland Østergaard 

Tlf.: +45 6550 7425 

Jeo@tek.sdu.dk 

mailto:bnj@mmmi.sdu.dk
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mailto:ol@iti.sdu.dk
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1) Institutleder ved Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet 

Lars Dyhr 

Tlf.: +45 6550 3560 

dyhr@mmmi.sdu.dk 

 
1) Viceinstitutleder og lektor ved Institut for Innovation og Teknologi 

Oluf Larsen 

Tlf.: +45 6550 7431 

ol@iti.sdu.dk 
 
 
Institut for Kemi, Miljø og Bioteknologi, Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, Aalborg 

Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: Sohngaardsholmsvej 57, 9000 Aalborg 

Telefonnummer: +45 9940 9940 

E-mail: bio@bio.aau.dk 

Hjemmeside: www.bio.aau.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Fotokatalyse, coatning og produktion af nanopartikler. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Der har i mange år været forskning i produktion af nanopartikler til enten undersøgelser af fotokatalytisk 

nedbrydning af forureningskomponeter i slurry eller ved hjælp af fiksering af partiklerne på faste overflader at 

kunne nedbryde luftformige forureningskomponeter eller tilsvarende i vandig opløsning. 

Eventuelle links: 
 

 

Beskrivelse af teknologier: 

Der er uddannet 2 Ph.d.’er inden for området. Vi har været med i et innovationskonsortium ”clean catalytic 

surfaces” sammen med seks danske virksomheder, DTI og DTU. 

 
Vi har således ekspertise i coatning, nanopartikelproduktion og karakterisering samt fotokemisk og 

fotokatalytsik nedbrydning af forureningskomponenter. Adjunkt netop ansat inden for området. 
 

Kontaktpersoner: 

Erik G. Søgaard 

Tlf.: +45 9940 7622 

egs@bio.aau.dk 

Yderligere oplysninger 

Erik G. Søgaard 

Tlf.: +45 9940 7622 

egs@bio.aau.dk 
 
 

Institut for Kemiteknik, DTU Kemiteknik, Danmarks Tekniske Universitet 
 
 

Generel information 

Adresse: DTU, Bygning 229, DK-2800 Kgs. Lyngby 

Telefonnummer: +45 4525 2800 

E-mail: informationen@kt.dtu.dk 

Hjemmeside: www.kt.dtu.dk 

mailto:dyhr@mmmi.sdu.dk
mailto:dyhr@mmmi.sdu.dk
mailto:ol@iti.sdu.dk
mailto:ol@iti.sdu.dk
mailto:bio@bio.aau.dk
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Information om forskning og aktiviteter 
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Biochemical engineering (bio-baserede processer) er blevet indlemmet i instituttets fagområde. 
 

Konkrete aktiviteter: 

Aktiviteterne på bio-området inkluderer og baserer sig på udvikling af miljøeffektive teknologi. 

Eventuelle links: 

www.kt.dtu.dk 
 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

 

 

Yderligere oplysninger 
 

 
 

LCA Center Danmark 
 
 

Generel information 

Adresse: Hjortekærsvej 99, 2800 Kgs. Lyngby 

Telefonnummer: +45 3955 5955 
E-mail: info@lca-center.dk 

Hjemmeside: www.lca-center.dk 

  Information om forskning og aktiviteter   
 

Forskningsmæssige styrkepositioner: 

Livs Cyklus Analyser 
 

Konkrete aktiviteter: 

Rådgivning, netværk, oplysning og indsamling af viden. 

Eventuelle links: 

www.lca-center.dk 
 

Beskrivelse af teknologier: 

 
Kontaktpersoner: 

Maria Strandesen 

Tlf.: +45 7215 7700 

mzs@force.dk 

Yderligere oplysninger 

Maria Strandesen 

Tlf.: +45 7215 7700 

mzs@force.dk 
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