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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. 

 

 

 

Nærværende katalog om øvrige miljøområder er en del af kataloget ”Vidensinstitutioner på 
miljøteknologiområdet – alle områder”. 
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Katalogets indhold og anvendelse 
 

Vidensinstitutionerne og teknologiområderne 
 

Dette katalog om miljøteknologier på affaldsområdet er en del af kataloget ”Vidensinstitutioner på 
miljøteknologiområdet – alle områder”.  

 
Det samlede katalog, ”Vidensinstitutioner på miljøteknologiområdet – alle områder” omfatter følgende 
miljøteknologiområder: 

 
 Affald 

 Arealanvendelse 

 Grundvand/drikkevand 

 Jordforurening 

 Kemikalier 

 Klimatilpasning 

 Landbrug 

 Luftforurening 

 Overfladevand 

 Reduktion af klimapåvirkning 

 Ressourceforbrug / ressourceoptimering 

 Spildevand 

 Støj 

 Transport 

 

For hvert miljøteknologiområde er der udarbejdet et del-katalog. 
 
 

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 

 

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, ”Vidensinstitutioner på miljøteknologiområdet - alle områder”, hvoraf 

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

http://www.ecoinnovation.dk/
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hvor indgangen er vidensinstitutionerne. Titlen på kataloget, hvor indgangen er vidensinstitutionerne 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”. 

 
 

 
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/
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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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/
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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
mailto:n@aqua.dtu.dk
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
mailto:rn@aqua.dtu.dk
mailto:rn@aqua.dtu.dk
mailto:pbp@aqua.dtu.dk
mailto:pbp@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 

en@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 

mailto:tk@aqua.dtu.dk
mailto:hm@aqua.dtu.dk
mailto:hm@aqua.dtu.dk
mailto:jgs@aqua.dtu.dk
mailto:jgs@aqua.dtu.dk
mailto:tks@aqua.dtu.dk
mailto:tks@aqua.dtu.dk
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
mailto:%20en
mailto:%20en
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
mailto:rn@aqua.dtu.dk
mailto:rn@aqua.dtu.dk
mailto:pbp@aqua.dtu.dk
mailto:pbp@aqua.dtu.dk
mailto:tk@aqua.dtu.dk
mailto:tk@aqua.dtu.dk
mailto:hm@aqua.dtu.dk
mailto:hm@aqua.dtu.dk
mailto:jgs@aqua.dtu.dk
mailto: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
mailto:byg@byg.dtu.dk
http://www.byg.dtu.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
mailto:sve.djf@agrsci.dk
http://www.agrsci.dk/sve


Vidensinstitutioner og miljøeffektive teknologier, Katalog, Øvrige miljøområder 

Side 25 

 

 

 

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 
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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 
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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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