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Mejeribrugets ForskningsFond (MFF) støtter grundlagsska-

bende mejeriforskning med et klart anvendelsessigte, jf. 

fondens Strategi 2026. Der er et specifikt ønske om interdi-

sciplinære samarbejdsprojekter på tværs af forskellige 

forskningsgrupper – både nationale og internationale, da ny 

viden og forståelse af sammenhænge ofte opstår i krydsfel-

tet mellem fagdiscipliner. Tværdisciplinær forskning og 

forskning, der tager højde for kædebetragtninger, vægtes 

således højt. Bæredygtighed og klima er fortsat vigtige om-

råder for mejeribruget, og bestyrelsen ser gerne, at disse 

aspekter inddrages i projekterne. Det kunne fx være effek-

ter af en mere bæredygtig kost, cirkulær økonomi (fx råva-

rer og vand), holdbarhedsforlængende kulturer, samt pro-

cesser, der bruger mindre energi. Datavidenskab er desuden 

et område, som bestyrelsen meget gerne ser inddraget i 

projektforslagene. Endelig opfordres til samarbejde med 

mejerier og/eller følgeindustri (kulturer, ingredienser, ud-

styr og analyser). Bestyrelsen vurderer projekterne ud fra 

to hovedkriterier: a) høj faglig forskningskvalitet og tydelig 

målsætning og b) mejerimæssig relevans. 

 

Fonden modtager interessetilkendegivelser inden for hele 

Strategi 2026.  

Teknologi  

Det er essentielt at forstå mælkebestanddeles molekylære 

egenskaber og måden, hvorpå de interagerer med andre 

komponenter i fødevarematricen under forarbejdning, lag-

ring og hos slutbrugeren. 

En bedre forståelse af, hvordan forarbejdning, emballering 

og lagring påvirker produkternes kvalitet og holdbarhed, er 

desuden nødvendig for at kunne udvikle fremtidens pro-

dukter og mejeriprocesser. Her er fermenterings- og en-

zymteknologier centrale forskningsområder i forhold til at 

kunne fremstille og styre kvalitet og holdbarhed af mejeri-

produkter, herunder at skabe smags- og strukturoplevelser 

for forbrugerne. Datavidenskab, herunder kunstig intelli-

gens, forventes at blive et væsentligt værktøj til både bedre 

forståelse af mulighederne samt rationalisering af løsnin-

gerne. 

Indkaldelse af interessetilkendegivelser  
Teknologi; Fødevaresikkerhed; Sundhed & ernæring 

Mejeribrugets ForskningsFond indkalder interessetilkendegivelser til forskningsprojekter inden for 
Teknologi, Fødevaresikkerhed samt Sundhed & ernæring, med ansøgningsfrist torsdag den 1. decem-
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I en verden, hvor ressourcerne er under pres, er det vigtigt 

at kigge på, hvordan vi kan producere mere med mindre, 

altså udnytte råvarer og ressourcer bedst muligt. Vi skal 

dermed sikre bæredygtige værdikæder fra råvarer til slut-

produkter. 

 

Fødevaresikkerhed  

Dansk mejeriproduktion er karakteriseret ved veldokumen-

terede, høje fødevaresikkerhedsstandarder, hvilket er es-

sentielt for at sikre og bibeholde kundernes og forbruger-

nes tillid. 

Dokumenteret høj fødevaresikkerhed i hele værdikæden er 

altafgørende for at komme ind på nye markeder og for at 

fastholde eksisterende kunder. 

Samtidig udfordrer nye produktformuleringer, ny lovgiv-

ning, måder at forarbejde på, ændrede og længere distri-

butionsveje samt ændrede forbrugsmønstre hele tiden, 

hvordan fødevaresikkerheden kan opretholdes, hvorfor det 

er essentielt at være på forkant med kommende krav og 

muligheder for fortsat sikring af fødevaresikkerheden. 

Dokumentation gennem præcise og valide målemetoder, 

sporbarhed samt forudsigelse af risici og holdbarhed er alle 

væsentlige elementer, når det kommer til at opfylde frem-

tidens fødevaresikkerhedskrav. 

 

 

Sundhed & ernæring 

Teknologi i perspektiv af:   

• Fuldstændig råvareudnyttelse, herunder udnyttelse 
af sidestrømme. 

• Råvarekvalitet, som effekt af ændringer i primær-
produktionen. 

• Procesteknologier – som fx fraktionering, alternati-
ve termiske processer, rekombinering og ekstrude-
ring samt emballeringsteknologi. 

• Holdbarhed, herunder stabilisering af produkter og 
biokonservering. 

• Fermenterings- og enzymprocesser – forståelse og 
kontrol af mikrobiel metabolisme og enzymproces-
ser for at opnå optimal funktionalitet. 

• Skræddersyet smag og tekstur.  

• Basal forståelse af fødevareformulering, herunder 
rene formuleringer og formuleringer af flere råvare-
komponenter (fx mælke- og plantebaserede).  

Fødevaresikkerhed i perspektiv af:   

• Målemetoder (nye analysemetoder, online/at-line). 

• Risikovurdering af bl.a. toksiner og produkter ved 
neutral pH. 

• Sporbarhed og dokumentation. 

• Mikrobiel genetik. 

• Konservering – prædiktion af risiko og holdbarhed. 

• Kritiske kontaminanter (fx rengøringsmidler og ak-
kumulering af uønskede stoffer, der dannes ved 
opvarmning eller ved opkoncentrering).  

• Allergener. 

• Brug af omics-teknologier til at forstå og dokumen-
tere kvalitet og fødevaresikkerhed.  

Indkaldelse af interessetilkendegivelser  
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Hvilke typer projekter kan opnå støtte? 

 

 

 

Bevillingsbetingelser og finansiering 

Hvem kan ansøge Mejeribrugets Forsk-
ningsFond? 

 

Krav til interessetilkendegivelser 

En betingelse for behandling af interessetilkendegivelser i 

MFF er, at MFF’s interessetilkendegivelsesskemaer be-

nyttes. Interessetilkendegivelsens del 1 indsendes som  

PDF-fil, mens del 2 indsendes som Word-dokument. Vej-

ledning til udfyldelse af interessetilkendegivelsen fremgår 

af ansøgningsskemaerne.  

Sundhed & ernæring i perspektiv af:   

• Forskning i en bæredygtig, klimavenlig og nærings-
rigtig kost. 

• Effekt af fødevarematricen, herunder optag af 
mikronæringsstoffer og vitaminer. 

• Forebyggelse og afhjælpning af livsstilssygdomme. 

• Forskning i personlig ernæring gennem livet (knogle- 
og muskelsundhed, kognitivt vedligehold, energibe-
hov). 

• Vækst (muskler og knogler) og kognitiv udvikling hos 
børn. 

• Indflydelsen på mæthed og vægtregulering. 

• Bedre forståelse og understøttelse af en sund tarm. 

• Økonomisk overkommelige og ernæringsrigtige 
løsninger. 

 
Note: Relevant klinisk dokumentationsforskning vægtes 
lige så højt som hypotesedrevne forskningsprojekter. 
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Ansøgningsfrist for interessetilkendegivelser er torsdag 

den  

Information og vejledning  

Grith Mortensen, Mejeribrugets ForskningsFond  

Landbrug & Fødevarer 

Agro Food Park 13, 8200 Aarhus N  

Mobil: 4096 4114; E-mail: gmo@lf.dk 

Kim Tram Sørensen, Mejeribrugets ForskningsFond 

Landbrug & Fødevarer 

Agro Food Park 13, 8200 Aarhus N  

Mobil: 2335 6833; E-mail: kts@lf.dk 

Indkaldelse af interessetilkendegivelser  
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