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GUDP’s handlingsplan i 2022 

Der er et meget stort og stigende fokus på at udvikle nye metoder og 
teknologier, der kan sikre en grøn omstilling af fødevareerhvervet. 
Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) bidrager væ-
sentligt til grøn omstilling af fødevarernes værdikæder fra både det 
landbaserede og det marine. I 2022 vil GUDP støtte innovative projek-
ter og netværk, som fremmer grøn og økonomisk bæredygtighed i 
dansk landbrug, gartneri, fiskeri, akvakultur og forarbejdning. 

De mange projekter under GUDP udvikler løsninger og demonstrerer, 
at den grønne omstilling kan lykkes i praksis. Der er nemlig stort fokus 
på, at hele værdikæden deltager i projekterne for at udvikle produkter 
og løsninger, som markedet og industrien efterspørger, og som forven-
tes at kunne anvendes og kommercialiseres på kort sigt. GUDP vil bi-
drage med sine ressourcer og kompetencer til at hjælpe med til at ac-
celerere og igangsætte projekter, som kan støtte op om de nye politi-
ske aftaler inden for både landbrug og hav, fiskeri og akvakultur. 

Du kan læse mere om GUDP’s ansøgningsrunder i denne handlings-
plan, som sætter rammerne for ansøgninger til GUDP i 2022. Hand-
lingsplanen skal læses i sammenhæng med GUDP-strategien for 
2019-2022.  



 

 GUDP / Handlingsplan 2022   3 

 
 
 
 
 

  

 

                       
GUDP er central for  
grøn omstilling af 
fødevareerhvervene 

Fordi GUDP… 
 
 Støtter grøn innovation, som er økonomisk 

bæredygtig 
 
 Ser på hele værdikæden og understøtter 

samarbejde 
 
 Er tæt på fødevareerhvervene 

 
 Har fokus på at udvikle løsninger, hvor  

resultatet forventes at kunne anvendes og 
kommercialiseres på kort sigt. 

 

Copyright: Inger Bertelsen, SEGES 

Copyright: Center for Frilandsdyr 

Copyright: Teknologisk Institut 
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Bestyrelsens fokus i 2022 

Klima i fokus 
Der er i 2021 indgået brede og ambitiøse aftaler om grøn omstilling af landbruget, havet, fiske-

riet og akvakulturen. GUDP vil i 2022 udvælge de bedste projekter, der kan understøtte sam-

fundets forventninger til nye grønne løsninger og være med til at indfri klimamålsætninger for 

Danmark frem mod 2030 i den nye landbrugsaftale og aftalen om hav, fiskeri og akvakultur. 

I 2022 vil bestyrelsen prioritere nye projekter med direkte, målbare klimaeffekter. Projekter 

uden direkte klimaeffekter skal beskrive de eventuelle afledte klimaeffekter i deres ansøgnin-

ger. 

GUDP fortsætter med at have fokus på at reducere klimaaftrykket fra hele fødevareerhvervet 

og på at udvikle fremtidens grønne proteiner. Det er også temaet på GUDP’s konference den 

3. februar 2022.

Derudover vil bestyrelsen prioritere projekter, der styrker biodiversitet, miljø, natur og vandmil-

jø. Det skal ske med afsæt i økonomisk bæredygtige løsninger, som skaber grønne arbejds-

pladser og sikrer indtjening i fødevareerhvervet. Der er således stadig fokus på både de grøn-

ne og økonomiske effekter i GUDP’s spiderweb, som kan ses på side 7. 

Bæredygtige og klimavenlige fødevarer til alle 
GUDP har også fokus på forbrugernes og markedets efterspørgsel og vil bidrage til at udvikle 

og understøtte bæredygtige og klimavenlige fødevarer, som skal være tilgængelige for den 

brede danske befolkning. Samtidig er der gode eksportmuligheder i klimavenlige og bæredyg-

tige fødevarer. 

Bestyrelsen vil også gerne se projekter, der har fokus på at begrænse fødevarespild i proces-

sen fra produktion til salg. 

Udvikling af ny strategi 
Bestyrelsen er ved at forberede GUDP´s næste 4-årige strategi for 2023-2026. I 2022 vil be-

styrelsen inddrage GUDP’s interessenter.  

Bestyrelsen forventer at kunne præsentere den nye strategi på GUDP-konferencen i 

november 2022. 

Evaluering af programmet 
Bestyrelsen glæder sig til i foråret 2022 at dele resultaterne af en ekstern evaluering af pro-

grammet på GUDP’s hjemmeside, hvor det bliver tydeligt at se GUDP’s betydning for den 

grønne omstilling. GUDP har siden sin start i 2010 givet tilsagn for ca. 2,5 mia. kr. til over 500 

projekter.  
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GUDP dækker hele 
værdikæden 

GUDP giver tilskud til projekter i alle dele af fødevareproduktio-
nens værdikæde fra primærproduktion i landbrug og fiskeri til 
forarbejdning og afsætning. 
 
GUDP understøtter samarbejde mellem små og store virksomhe-
der, brancheorganisationer og vidensinstitutioner. Det enkelte 
projekt kan omfatte hele eller dele af værdikæden. 
 
Alle GUDP-projekter skal beskrive, hvordan de forventede resulta-
ter kan bruges erhvervsmæssigt i værdikæden som helhed og 
med hvilke grønne og økonomiske effekter.  

 

 
 

 
 



 

 6   GUDP / Handlingsplan 2022  

GUDP’s spiderweb 

GUDP-projekter skal både styrke grøn og økonomisk bæredygtighed og bidrage til at løse 

nogle af de udfordringer, fødevareerhvervene står over for. 

  

Du kan se seks kriterier for grøn og økonomisk bæredygtighed i GUDP’s spiderweb, som 

bestyrelsen tager udgangspunkt i for at vurdere og udvælge støtteværdige projekter. Skån-

somme produktionsmetoder dækker både over dyrevelfærd og biodiversitet.  

 

Alle projekter skal bidrage til både grøn og økonomisk bæredygtighed, men det enkelte projekt 

behøver ikke at have effekt på alle parametre. 

 

Projekterne bliver udvalgt på grundlag af en helhedsvurdering, hvor bestyrelsen også tager 

hensyn til generel relevans, nyhedsværdi og ansøgernes kompetencer.  
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Ansøgningsrunder i 2022 

Der vil være to ordinære ansøgningsrunder i 2022 med et samlet beløb på ca. 180 millioner 

kroner. Midlerne bliver så vidt muligt fordelt ligeligt mellem de to ansøgningsrunder.  

 

 

Ansøgninger til runde I 2022 
Indkaldes i december 2021.  

Ansøgningsfrist er 2. februar 2022. 

 

Ansøgninger til runde II 2022  
Indkaldes i juni 2022. 

Ansøgningsfrist er 31. august 2022. 

 

GUDP annoncerer ansøgningsrunder via nyhedsbrev og på www.gudp.dk 
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GUDP’s årshjul 2022 for 
ordinære runder 
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Dialog med ansøgere  
og interessenter 

Tilmeld dig et informationsmøde 
Overvejer du at søge støtte til et projekt eller netværk? Så anbefaler vi, at du deltager i et af 

GUDP-sekretariatets informationsmøder før de ordinære ansøgningsrunder i 2022. På infor-

mationsmøderne kan nye ansøgere høre om ansøgningsproceduren, bestyrelsens prioriterin-

ger og eksterne oplæg om GUDP-relevante emner. 

 

Få sparring på din idé 
Sekretariatet tilbyder også løbende sparring om projektideer. Ansøgere kan sende en sides 

projektbeskrivelse og få telefonisk feedback fra en medarbejder i sekretariatet. Find skabelo-

nen til projektbeskrivelse på www.gudp.dk 

 

Deltag i vores konferencer 
GUDP holder konference den 3. februar 2022 og forventer at holde konference i november 

2022. 
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En ansøgnings forløb 
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Særlig indsats for økologi 

Organic Research and Development Programme, ORDD 
I 2022 råder GUDP over en særpulje målrettet projekter inden for økologisk fødevareprodukti-

on. Puljen forventes at være på ca. 47 mio. kr. 

 

Økologipuljen Organic RDD støtter udviklings- og demonstrationsprojekter, som indeholder 

forskning. 

 

GUDP’s bestyrelse fordeler midlerne i samarbejde med ICROFS - Internationalt Center for 

Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer.  

 

Puljen har sin egen ansøgningsrunde, der forventes at åbne i januar 2022 med forventet an-

søgningsfrist omkring maj 2022. 

 

GUDP annoncerer indkaldelsen via nyhedsbrev og på www.gudp.dk 
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Grønt samarbejde i EU 

GUDP deltager i netværk med repræsentanter fra bevillingsmyndigheder i forskellige europæi-

ske lande, som samarbejder om at indkalde ansøgninger til forsknings- og udviklingsprojekter 

på tværs af landegrænser.   

 

EU-Kommissionens netværksprogrammer ERA-NET overgår gradvist til Partnerskaber under 

Horizon Europe, og GUDP følger udviklingen af det internationale samarbejde i de nye part-

nerskaber. GUDP kan være med i calls fra ERA-NET i 2022. 

 

Bestyrelsen vil i foråret 2022 vurdere, hvordan GUDP skal fortsætte sit internationale enga-

gement og medfinansiere danske deltagere, når formålet falder inden for GUDP's strategi og 

har tydelig relevans for den danske fødevaresektor. 

 

Følg med på www.gudp.dk og i GUDP’s nyhedsbreve.  
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Stærk faglighed kombineret 
med erhvervsmæssig tyngde 

Der er et godt samspil mellem bestyrelsesmedlemmer fra erhvervslivet og fagspecialister i 

GUDP’s sekretariatet, som bredt dækker ordningens områder og opgaver. Alle ansøgninger 

bliver behandlet af et større fagligt sekretariat og prioriteret af GUDP’s bestyrelse med ud-

gangspunkt i strategien og handlingsplanerne. Derudover varetager GUDP-sekretariatet bl.a. 

de daglige opgaver med administration af programmet, udbetalinger og dialog med ansøgere 

og projekter. Du kan læse mere om sekretariatet på GUDP’s hjemmeside 

 

 

GUDP’s bestyrelse 
 
 Mikael Thinghuus (formand), Royal Greenland 

 Henrik Høegh (næstformand), landmand 

 Irene Asta Wiborg, SEGES  

 Charlotte Thy, Bureau Veritas Certification Danmark 

 Morten Würtz Christensen, IFF Nourish 

 
 Christian Heslet Jørgensen, landmand 

 Jan Dalsgaard Johannesen, ARLA  

 Mette Skøt, Bornholms Energi og Forsyning 

  



  

 

Landbrugsstyrelsen 

Nyropsgade 30 

1780 København V 

 

www.gudp.dk 

gudp@lbst.dk 

 

 

 

 




