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1. Indledning  
Promilleafgiftsfonden inviterer alle interesserede til at ansøge om tilskud til projekter, som understøtter 
en bæredygtig udvikling i landbrugets primærproduktion og i resten af værdikæden. Herved forstås pro-
jekter, som ligger indenfor fondens overordnede formål og en eller flere af de tre strategiske målsætnin-
ger som beskrevet i fondens strategi 2022-2025: 
 

• Understøtte erhvervets grønne omstilling, herunder klima, miljø, natur og biodiversitet 
• Medvirke til at den grønne omstilling i dansk landbrug er bæredygtig også i social forstand, og 

herunder at skabe sammenhængskraft og attraktive arbejdspladser i erhvervet over hele landet 
• Øge dansk landbrugs samfundsmæssige værdiskabelse, herunder landbrugets bidrag til øko-

nomisk vækst og eksport 
 
I opslaget er der særligt fokus på målsætningen om erhvervets grønne omstilling. 
 
Fonden sigter mod et uddelingsniveau på 88 mio. kr. i 2023.  
 

2. Beskrivelsen for indsatsen  
Promilleafgiftsfondens fokus er indenfor emner, som understøtter udviklingen af et bæredygtigt land-
brug. Fonden ønsker særligt at fremme projekter, som bidrager til: 
 

• Miljøbeskyttelse og reduceret tab af næringsstoffer, eksempelvis ved optimering eller udbre-
delse af kendte eller udvikling af nye virkemidler på eller omkring dyrkningsfladen  

• Biodiversitet og naturkvalitet, eksempelvis ift. areal- og naturforvaltning 
• Reduceret ressourceforbrug, eksempelvis ift. energi, vand, gødskning og foder 
• Udbredelsen af grønne proteiner, eksempelvis ift. nye og alternative proteinkilder til foder 
• Attraktive arbejdspladser i hele landet, eksempelvis ift. arbejdsmiljø og anvendelse af teknologi-

ske løsninger samt rekruttering af unge til fødevareerhvervet 
• Robusthed og tilpasningsevne eksempelvis ift. forsyningssikkerhed og plantegenetik 
• Udvikling af vækst- og markedsmuligheder i ind- og udland ved udnyttelse af styrkepositioner 

indenfor en bæredygtig produktion 
• Udvikling af nye teknologiske muligheder eksempelvis ift. dyrkningsmetoder og brug af data i 

landbrugsdriften 
• Maddannelse og viden til forbrugerne eksempelvis ift. udbredelse af evidensbaseret information 

om fødevareproduktion med fokus på sundhed, miljø og klima samt reduktion af madspild. 
• Dyrevelfærd, dyresundhed og fødevaresikkerhed eksempelvis ift. antibiotikaforbrug og syg-

domsforebyggelse.  

Generelt opslag: Bæredygtig udvikling af landbrugssektoren 
under fondens strategi 2022-2025 
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Det understreges, at ovenstående liste ikke er udtømmende. 
 

3. Tildelingskriterier 

De indkomne ansøgninger prioriteres efter de generelle og projektspecifikke tildelingskriterier som be-
skrevet i fondens strategi 2022-2025.  
 
Puljens opslagsspecifikke tildelingskriterier er: 

• I hvilken grad er der synergier i projektet, som understøtter flere af fondens strategiske mål-
sætninger?  

• Formidles der ny og aktuel viden i en bred del af erhvervet? 
• Udnytter projektet eksisterende viden eller tidligere gennemførte aktiviteter? 

 

4. Forhold som ansøger skal være opmærksom på 
Promilleafgiftsfondens uddeling af midler er under forudsætning af sædvanlig bevilling på finansloven.  
Der henvises i øvrigt til fondens retsgrundlag og generelle vejledning om ansøgning om tilskud fra Pro-
milleafgiftsfonden samt vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Promilleafgiftsfonden, som 
er tilgængeligt på fondens hjemmeside.  
 

5. Tilskudsmuligheder under andre afgiftsfonde 
Promilleafgiftsfonden for landbrug er én af flere afgiftsfonde inden for jordbruget.  
 
Produktionsafgiftsfondene kan søge om tilskud fra Promilleafgiftsfonden for landbrug med henblik på 
medfinansiering af sektorspecifikke ansøgninger. Information om eventuelle støttemuligheder i de en-
kelte afgiftsfonde kan findes via hjemmesiden landbrugetsfonde.dk.  
 
Dertil findes en række andre fonde og tilskudsordninger, som understøtter udviklingen i landbrugssekto-
ren. 
 

6. Ansøgningsfrist og form for bevillingsåret 2023 
Fristen for indsendelse af direkte ansøgninger til Promilleafgiftsfonden er den 26. august 2022 kl. 12.00.  
 
Ansøgningsmaterialet herunder ansøgningsskema, vejledninger mv. er tilgængeligt på Promilleafgifts-
fondens hjemmeside. 
 
Fristen for indsendelse af ansøgninger fra produktionsafgiftsfonde til Promilleafgiftsfonden er den 20. 
september 2022 kl. 12.00.  
 
Fristen for indsendelse af ansøgninger, ansøgningsmateriale m.v. til eventuelle opslag fra produktions-
afgiftsfonde vil fremgå af de respektive fondes hjemmesider, som kan tilgås via denne hjemmeside: 
Landbrugetsfonde.dk.   
 

 

https://landbrugetsfonde.dk/
https://landbrugetsfonde.dk/

