Promilleafgiftsfonden for landbrug - Basisbudget 2012
Ændring
B => C
100*(C-B)/B

Regnskab
2010

Budget 2011
(senest indsendte
budget)

Budget 2012

Relativ
fordeling
af C i %

Note

A

B

C

D

INDTÆGTER:
Overført fra forrige år
1. Promillemidler
CO2-midler
Særbevilling og anden indtægt
Renter
2. Tilskud til fondsadministration
I. Indtægter i alt

4.055
232.800
0
0
10
250
237.115

2.835
232.800
0
0
5
250
235.890

1.428
206.400
0
0
10
250
208.088

22.657
73.326
938
34.530
3.955
7.327
12.129
2.452
5.497
0

26.690
78.520
2.031
38.585
1.020
8.862
12.583
1.783
5.880
0

32.389
65.202
403
35.121
3.178
9.687
8.908
1.656
5.847
0

16
31
0
17
2
5
4
1
3
0

21
-17
-80
-9
212
9
-29
-7
-1
-

56.037
15.365
234.213

58.646
0
234.600

45.037
0
207.428

22
0
100

-23
-12

250
0
50
5
305

250
25
50
20
345

250
330
56
20
656

0
1.220
12
0
90

234.518

234.945

208.084

-11

2.597
1,11

945
0,40

4
0,00

Beløb i 1.000 kr.

UDGIFTER:
Promillemidler - fordelt på formål
Afsætningsfremme
Forskning og forsøg
Produktudvikling
Rådgivning
Uddannelse
Sygdomsforebyggelse
Sygdomsbekæmpelse
Dyrevelfærd
Kontrol
Særlige foranstaltninger
Medfinansering af initiativer under EUprogrammer
Hensat til næste periode
II. Udgifter til formål i alt

Fondsadministration
Generel fondsadministration
Effektvurderinger
Revisionsudgifter
3. Bestyrelseshonorar
IV. Administration i alt

V. Udgifter i alt
Overførsel til næste år
Overførsel til næste år, % af årets udgift

E

-50
-11
100
0
-12
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Promilleafgiftsfonden for landbrug - Basisbudget 2012
Beløb i 1.000 kr.

Note

Regnskab
2010

Budget 2011
(senest indsendte
budget)

Budget 2012

Relativ
fordeling
af C i %

A

B

C

D

92.480
60.911
30.123
12.587
9.940
7.000
7.217
0
8.236
1.525
1.760
1.040
560
300
300
101
520
0
0
0
0
234.600

82.152
57.958
18.945
12.809
10.579
8.000
6.124
2.504
2.234
1.763
1.709
1.010
544
519
300
103
100
75
0
0
0
207.428

Supplerende oplysninger:
Promillemidler fordelt på tilskudsmodtagere
Videncentret for Landbrug
91.744
Svineafgiftsfonden
61.459
Mælkeafgiftsfonden
30.448
Pelsdyrafgiftsfonden
11.537
Økologisk Landsforening
10.059
Landbrug & Fødevarer
7.000
Fjerkræafgiftsfonden
7.294
Københavns Madhus
0
Kvægafgiftsfonden
8.108
Forbrugerrådet
1.000
Frøafgiftsfonden
1.760
Kartoffelafgiftsfonden
1.040
Sukkerroeafgiftsfonden
560
Tænketanken CONCITO
0
Danmarks Biavlerforening
160
Det Økologiske Råd
100
Fåreafgiftsfonden
520
3f Den Grønne Gruppe
0
VIFU - Videncenter for Fødevareudvikling
740
Documentary ApS
500
Aarhus Universitet
184
VI. I alt
234.213

Ændring
B => C
100*(C-B)/B
E

40
28
9
6
5
4
3
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100

-11
-5
-37
2
6
14
-15
100
-73
16
-3
-3
-3
73
0
2
-81
-12

Budget 2011 (senest indsendte budget) er fondens godkendte basisbudget for 2011.
Forsinkelser grundet forskellige forhold betød, at Videncentret for Landbrug og Økologisk Landsforening ikke
fuldt ud anvendte de bevilgede tilskud i 2011 til enkelte projekter. Fonden har genbevilget de ubenyttede tilskud
med henblik på, at de planlagte aktiviteter bliver gennemført i 2012. Genbevillingerne er indarbejdet i budgettet
for 2012.
Note 1. Der budgetteres i 2012 med et provenu på 206,4 mio. kr. i ordinære promillemidler, som overføres fra
Fødevarerministeret.
Note 2. Tilskuddet til fondsadministrationen ydes af Landbrug & Fødevarer.
Note 3. Der afsættes 20.000 kr. til rejsegodtgørelse til bestyrelsesmedlemmer.
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Supplerende oplysninger - Basisbudget 2012 - Promillemidler

Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2010

Budget 2011
(senest
indsendte)

Budget 2012

Specifikation af
anvendt
statsstøtteregel

note

VII. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere
Videncentret for Landbrug i alt
Medfinansiering af initiativer under EU-programmer:
1. Løft bundlinjen – skab forandringer og nå dine mål
2. Demonstration og formidling af de nyeste
forskningsresultater til kvægbrugere
3. Forbedring af næringsstofudnyttelsen i
planteproduktionen
4. Operativ taktisk produktionsopfølgning på kvægbrug
5. Optimering af planteproduktionen
6. Forbedring af kultur- og maskintekniske
dyrkningsprocesser
7. Forbedring af anvendelsen af planteværnsmidler
8. Værditilvækst - merindtjening på råvarerne
9. Effektiv formidling af økonomiske analyser
10. Scenarier og Natur-, Miljø- og landskabsfarmtest
11. Forbedring af dyrkningsprocesser for korn, raps og
bælgsæd
12. Landbrugsproduktion under hensyn til miljø, natur og
klima
13. Økonomisk robust fodring
14. Forbedring af dyrkningsprocesser i foderproduktionen
15. Landmanden som virksomhedsleder
16. Målrettet rådgivning ved brug af
kommunikationsteknologier - udvikling
17. Økonomisk rentable produktionssystemer
18. Økonomisk robust grovfoderproduktion
19. Løft bundlinjen – sæt din viden i spil
20. Demonstration af ny viden til økologisk jordbrug
21. Kontekstafhængige tjenester via mobile enheder
22. Landbruget og dets bygninger i landskabet
23. Optimal foderforsyning og hjemmeblanding
24. På vej mod nul arbejdsulykker
25. Arbejdsplanlægning på operationelt plan
26. Lean i kvægbruget
27. Dyrevelfærds- og miljøforbedrende
produktionssystemer
28. Repromanagement
29. Fastlæggelse af værdien af krydnings og impl. af
Kombi-Kryds - udvikling
30. Dynamiske deltidsbedrifter - dynamisk rådgivning
31. Fastlæggelse ad værdien af krydnings og impl. af
Kombi-Kryds - demonstration
32. Demonstration af dynamisk ledelse af
landbrugsbedrifter
33. Børn & Landbrug
34. Bio-Methane Regions
35. Fra idé til færdigt byggeri
36. De store landbrugsbyggerier og deres placering
- Bæredygtighed og miljø på operationelt niveau
- Optimering af næringsstofudnyttelsen
- Optimering af bæredygtig foderforsyning
Medfinansiering af inititiativer under EUprogrammer (fortsætter på næste side)

88.780

91.510

82.152

0

0

2.550

2.500

2.500

2.500

0
0
0

0
0
0

2.356
2.100
2.012

0
0
0
0
1.273

0
0
0
0
700

1.925
1.800
1.582
1.525
1.350

0

0

1.350

0
0
0
0

2.557
0
0
0

1.325
1.250
1.160
1.075

1.750
0
0
0
0
0
0
0
474
0
0

1.040
0
0
0
872
0
0
0
450
0
0

1.000
1.000
1.000
910
900
850
800
750
700
625
550

0
0

0
0

550
525

0
0

0
0

400
400

0

0

300

1.700
0
0
676
0
0
2.715
2.835

2.210
0
0
900
1.250
2.500
2.415
2.365

164
110
100
49
13
0
0
0

13.923

19.759

37.556
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Supplerende oplysninger - Basisbudget 2012 - Promillemidler

Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2010

Budget 2011
(senest
indsendte)

Specifikation af
anvendt
statsstøtteregel

Budget 2012

note

Medfinasiering af initiativer under EUprogrammer (fortsat fra forrige side)
Behovsbestemte bekæmpelsesstrategier
Bioenergikoncept og landmanden som
energileverandør
- Jorden som dyrkningsmedie
- Bæredygtig udbyttefremgang i korn, raps og
bælgsæd
- Dairy Management - metode, implementering og
kompetenceudvikling
- Bedre økonomi og øget produktivitet i
primærproduktionene
- Økonomidatabase - demonstration og benchmarking
- Diversificering af indtjeningsgrundlaget i
primærlandbruget
- Produktive funktionelle produktionssystemer
- Målrettet rådgivning ved brug af
kommunikationsteknologier - udvikling
- Ledelse på store kvægbedrifter
- Aquarius
- Arbejdsplanlægning på store kvægbedrifter
- Landmandens bundlinje nu! - demo
- Daglig styring af markdriften på store bedrifter
- Information på avlsområdet
- Værdier af landdistriktsudvikling
- Produktion af højkvalitetsgrovfoder
- Landbrug i Natura 2000 områder
- Reduktion af landbrugets klimapåvirkning
- Bæredygtig ressourceeffektiv kvægprod. - demo
- Udvikling af Dairy Management System (DMS)
- Udvikling og implementering af
rådgivningskoncepter
- Management og produktivitetsfremme i
primærproduktionen
- Udvikling af kritiske målepunkter i
malkekvægsbesætninger
- Integreret og proaktiv produktionsrådgivning
- Information om aktiviteter på avlsområder
- Placering af større landbrugsproduktioner
- Avlsfremgang gennem bedre udnyttelse af data udvikling
- Sundhed og velfærd i kvægbesætninger
Medfinansiering af initiativer under EU-programmer i
alt
-

13.923

19.759

37.556

3.030

2.300

0

2.030
2.140

2.000
1.995

0
0

1.900

1.900

0

0

1.750

0

0
942

1.493
1.300

0
0

0
1.600

1.250
1.050

0
0

250
0
528
1.550
0
0
0
270
0
0
650
2.843
2.000

1.000
750
510
500
500
400
400
350
320
300
200
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.965

0

0

1.960

0

0

1.928
1.550
400
295

0
0
0
0

0
0
0
0

250
250

0
0

0
0

42.254

40.027

37.556

(Fortsætter næste side)
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Supplerende oplysninger - Basisbudget 2012 - Promillemidler

Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2010

Budget 2011
(senest
indsendte)

Specifikation af
anvendt
statsstøtteregel

Budget 2012

note

Rådgivning:
37. Robuste økonomiske analyser
38. Effektiv formidling af faglig information
39. Specialrådgivning og videnbase
40. Sæt viden om natur og miljø i arbejde
41. Bioenergikoncept og landmanden som
energileverandør
42. Udvik. og implementering af rådgivningskoncepter
43. Målrettede virkemidler under Grøn vækst
44. Konkurrence- og bæredygtigt byggeri
45. Udvikling af økologisk jordbrug via formidling af den
nyeste viden
46. Få maksimal udbytte af nye metoder på avlsområdet
47. ØkoProtein
48. Registrering og præsentation af data
49. Strategier for anvendelse af genomiske test på
besætningsniveau
50. Se til venstre
51. HighCrop
52. Reduceret kvælstofudvaskning fra majs ved
målrettet brug af efterafgrøder
53. Markedsdrevet højværdi økologisk kødproduktuin
med robuste dyr
54. MultiTrust
55. Krontrolleret dræning som virkemiddel til reduktion
af kvælstofudledning til vandmiljøet
56. OptiPlant
- Helhedsorienteret risikostyring
- Landmandens bundlinje NU!
- Rådgivning om miljø-, natur- og arealforvaltning
- Fra dokumentsamling til responsiv videnbase
- En fælles indgang til data og information
- Viden til rådgivning om økologisk jordbrug
- Landmanden som virksomhedsleder
- Ejer- og generationsskifte
- Objektiv dokumentation vedr. sundhed, velfærd m.v.
- Turbo på slagtesvineproduktionen
- Konkurrencedygtige produktionssystemer
- Selskaber - økonomisk afrapp. og praktisk ejerskifte
- Landmand på deltid - menneske på heltid
- Repromanagement
- Anvendelse af prognoser i landmandens planlægning og budgetlægning
- Landbrugsinfo - Viden til tiden
- Implementering af skræddersyet økonomistyring
- Opstart af økologiske matrixbrug
- Økologi-Kongres
- Optimal rådgivning for landmanden
- Ejerskifte og besiddelsesformer i fremtidens landbrug
- De store landbrugsbyggerier
- Strategi med dynamik
- Udbredelse af CSR-principper til landbrug
- Pig Management
- Økonomidatabase - kvalitetssikring af data til
rådgivning
Rådgivning i alt
(Fortsætter næste side)

0
2.862
0
0

0
800
8.255
0

4.375
4.333
4.204
3.787

§2 stk.1 nr. 2
§2 stk.1 nr. 2
§2 stk.1 nr. 2
§2 stk.1 nr. 2

0
0
0
0

0
1.965
0
0

3.120
2.500
1.479
1.341

§ 2 stk.1 nr. 4a
§2 stk.1 nr. 2
§ 2 stk.1 nr. 4a
§2 stk.1 nr. 2

0
0
0
0

0
0
0
750

1.283
800
712
500

§2 stk.1 nr. 2
§ 2 stk.1 nr. 4a
§ 2 stk.1 nr. 4a
§2 stk.1 nr. 2

0
0
0

0
0
0

500 § 2 stk.1 nr. 4a
500 §2 stk.1 nr. 2
356 § 2 stk.1 nr. 4a

0

0

315 § 2 stk.1 nr. 4a

0
0

0
0

217 § 2 stk.1 nr. 4a
193 § 2 stk.1 nr. 4a

0
0
2.340
0
2.600
2.090
1.890
2.360
0
1.180
0
1.000
0
0
800
0

0
0
2.900
2.300
2.200
2.050
1.890
1.310
1.240
1.100
1.100
1.000
1.000
850
800
750

135 § 2 stk.1 nr. 4a
84 § 2 stk.1 nr. 4a
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
400
400
0
9.355
1.400
594
500
400
350

650
600
450
300
250
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

300
27.959

0
33.710

0
30.734
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Supplerende oplysninger - Basisbudget 2012 - Promillemidler

Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2010

Budget 2011
(senest
indsendte)

Specifikation af
anvendt
statsstøtteregel

Budget 2012

note

Forskning og forsøg:
57. Økonomidatabase med kvalitet og kontinuitet for god
anvendelse
58. Databaser - opsamling, analyser og anvendelse
59. Planteproduktion og næringsstofoptimering
60. Højere fodereffektivitet ved brug af vægtdata i
foderforsyningen
61. Integreret plantebeskyttelse (IPM)
62. Foder og miljø
63. Reduceret tab fra mark til foderbord
64. RoCo
- Forskningskoordinering
- Næringsstofbalancer, gødningsnormer samt jord- og
planteanalyser
- Genetisk mulighed for at sænke ungdyrdødelighed
- Foder- og fødevaresikkerhed
- Økologiske markforsøg
- Målrettede virkemidler under Grøn Vækst (NICA +
Supreme Tech)
Forskning og forsøg i alt
Uddannelse:
65. Landbrugsfaglige tilbud i landbrugsuddannelsen
- Landbruget som stærk vidensektor
- Nyudv. af faglige tilbud, netværk og information i
landbrugsuddannelsen
- Fra administrator til virksomhedsleder
Uddannelse i alt

0
10.450
0

0
9.855
0

5.084
4.155
1.400

§11
§11
§11

0
600
800
0
0
2.300

0
600
800
0
0
2.200

839
600
587
400
147
0

§11
§11
§11
§11
§11

2.200
0
0
467

1.800
500
500
340

0
0
0
0

0
16.817

158
16.753

0
13.212

0
780

670
350

670
300
1.750

0
0
1.020

650 §2 stk.1 nr. 1
0
0
0
650
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Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2010

Budget 2011
(senest
indsendte)

Budget 2012

Specifikation af
anvendt
statsstøtteregel

note

Svineafgiftsfonden i alt

61.459

60.911

57.958

Forskning og forsøg:
66. Automatisering af slagtegangen
67. Automatisering af tarmområdet
68. Måleteknologi til slagterierne
69. Forbedret arbejdsmiljø
70. Værktøjer til dokumentation sikkerhed
71. Udvikling af innovationsevne
72. IKT-udvikling
73. Hygiejnisk slagtning
74. Svinekød fokus på sundhed og kvalitet
75. Konservering af kødprodukter
76. Produktionseffektive værktøjer
77. Aut. af opskæring, udbening og pakning
78. Reduktion af salt og fedtindhold
79. Sortering m.v. hangrise
80. Uddannelse og forskning på kødområdet
81. Bibliotek
82. Dok. holdbarhed på køl og kvalitet af fersk kød
83. Miljø og bæredygtighed i kødindustrien
84. Ny procesteknologi til kød og kødprodukter
85. Avlsudvikling
86. Optimeret brug ingredienser
87. Metoder og hygiejneberedskab
88. Øget sporbarhed
89. Fedtkvalitet i svineproduktion
90. PIG VIEW - dynamisk konsekvensanalyse
91. Billigere foder
92. Højt fagl. vidensniveau - dyrevelfærd, råvare mv.
93. Storhytte til faringer på friland
94. Fremtidens produktionssystemer
95. Reduceret N-udskillelse og NH3 fordampning
96. Optimering af økologisk produktion
97. Klima, ventilation og energi
98. Høj spisekvalitet af fersk kød
- Forskning og forsøg, forskning og udvikling
- Forskning og forsøg, ikke statsstøtte
- Forskning og forsøg, grundforskning
Forskning og forsøg i alt

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.363
3.308
1.063
18.734

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21.502
3.798
0
25.300

4.167
2.206
1.535
1.266
999
945
928
921
704
696
640
634
617
576
575
520
512
496
472
436
323
320
272
268
256
244
224
200
152
152
152
61
36
0
0
0
22.505

§11
§11
§11
§11
§11
§11
§11
§11
§11
§11
§11
§11
§11
§11
ej statsstøtte
ej statsstøtte
§11
§11
§11
§11
§11
§11
§11
§11
§11
§11
§11
§11
§11
§11
§11
§11
§11

(Fortsætter næste side)
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Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2010

Budget 2011
(senest
indsendte)

Budget 2012

Specifikation af
anvendt
statsstøtteregel

note

Afsætningsfremme:
99. Afsætningsfremme af svinekød - Japan
100. Afsætningsfremme af svinekød - Kina
101. Afsætningsfremme af svinekød - England
102. Svinekød - Mad, måltider og ernæring
103. Statistik og prognoser
104. Afsætningsfremme af svinekød - DK
105. Afsætningsfremme af svinekød - Tyskland
106. Markedsdata og bearbejdning
107. Markedsorienterede kvalitetsstandarder
108. Afsætningsfremme af svinekød - Sverige
109. Markedsovervågning af eksportmarkederne for
danske smågrise, spec. det tyske marked
110. Forsknings- og udd.indsats svinekød
111. Fokus Fødevarer
- Afsætningsfremme EU lande
- Afsætningsfremme ikke statsstøtte
- Afsætningsfremme teknisk bistand
- Afsætningsfremme ekstern EU
Afsætningsfremme i alt

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5.021
§6
2.153
§6
1.279
§5
1.007 §2 stk.1, 4a/4b
991 §2 stk.1, 4a/4b
864
§ 2 stk.1,4b
832
§5
480 §2 stk.1, 4a/4b
463
§ 2 stk.1,4b
448
§5

0
0
0
5.950
1.736
0
0
7.686

0
0
0
5.016
1.875
1.692
872
9.455

256
§ 2 stk.1,4b
160 §2 stk.1, 4a/4b
46
§2 stk.1, 4b
0
0
0
0
14.000

Sygdomsforebyggelse:
112. Kontrol af transportstandard
113. Veterinær og fødevareforhold
114. Risikovurdering for fødevaresikkerhed og eksotiske
husdyrsygdomme
115. Fødevaresikkerhed
116. Mikroteknologisk chip til analyse overfor svinepest
117. Veterinært beredskab og information
118. Vidensdeling, vidensopbygning og formidling
119. Medicinforbrug - Vetstatdata
120. MRSA-infektioner
- Sygdomsforebyggelse, ikke statsstøtte
- Sygdomsforebyggelse, forskning og udvikling
Sygdomsforebyggelse i alt

0
0

0
0

3.007
2.271

ej statsstøtte
ej statsstøtte

0
0
0
0
0
0
0
1.725
1.102
2.827

0
0
0
0
0
0
0
3.469
2.028
5.497

992
647
439
312
260
182
46
0
0
8.156

§11
ej statsstøtte
§11
ej statsstøtte
ej statsstøtte
§11
§11

Medfinansiering af initiativer under EU-programmer:
121. Bedre foderudnyttelse hos slagtesvin
122. Forbedring af sundhed hos svin
123. Optimalt brug af antibiotika
124. Reduktion af dødelighed fra fødsel til slagtning
125. 35 fravænnede grise pr. årsso
126. Reduceret lugt
127. Alternativer til Kastration
128. Turbo på slagtesvineproduktionen
129. Sunde løsgående søer
130. Halebid og hele haler
131. IKT og Produktionsstyring
132. Foderets effekt på miljø
133. Beskæftigelses- og rodematerialer
134. Løbe-/kontrolstalde til løsgående søer
- Forskning og udvikling
- Eksternt EU
Medfinans. af initiativer under EU-programmer i alt

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.344
3.757
12.101

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.308
5.408
16.716

1.066
700
662
609
609
550
463
312
305
305
183
206
152
152
0
0
6.274
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Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2010

Budget 2011
(senest
indsendte)

Budget 2012

Specifikation af
anvendt
statsstøtteregel

note

Kontrol:
135. Salmonellahandlingsplaner og zoonosekontrol
136. Kødsaftprøver - Salmonellahandlingsplan
137. Kontrol af produktstandard
138. Klassificeringskontrol for svin
139. System kødsaftprøver
- Kontrol, ikke statsstøtte
Kontrol i alt

0
0
0
0
0
3.247
3.247

0
0
0
0
0
3.310
3.310

1.759
1.268
1.219
1.069
46
0
5.361

ej statsstøtte
§8
ej statsstøtte
ej statsstøtte
ej statsstøtte

Dyrevelfærd:
140. Farestier og – stalde til løse søer
141. Markedsdrevet dyrevelfærd løse søer
142. Ny kombisti
143. Dokumentation af dyrevelfærd
144. Dyrevelfærd - implementering af ny EU - forordning
- Dyrevelfærd, forskning og udvikling
Dyrevelfærd i alt

0
0
0
0
0
1.352
1.352

0
0
0
0
0
633
633

457
287
256
224
118
0
1.342

§11
§11
§11
§11
ej statsstøtte

Uddannelse:
145. Oplevelsesgang det gode håndværk
- Uddannelse
Uddannelse i alt

0
147
147

0
0
0

320
0
320

ej statsstøtte

Hensat til budgetperioden 01.10 - 31.12

15.365

0

0

Mælkeafgiftsfonden i alt

30.448

30.123

18.945

Forskning og forsøg:
146. Kvægforskningsprojekter
147. Mejeriforskningsprojekter
- Grundforskningsprojekter
Forskning og forsøg i alt

18.448
0
4.815
23.263

19.123
0
4.200
23.323

9.945
4.500
0
14.445

§11
§11

0

0

4.500

§8 og §9

7.185
7.185

6.800
6.800

0
4.500

Sygdomsbekæmpelse:
148. Bekæmpelse af smitsomme kvægsygdomme
- Overvågningsudvalget for smitsomme
kvægsygdomme
Sygdomebekæmpelse i alt
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Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2010

Budget 2011
(senest
indsendte)

Specifikation af
anvendt
statsstøtteregel

Budget 2012

note

Pelsdyrafgiftsfonden i alt

11.537

12.587

12.809

Forskning og forsøg:
149. Projekt Ernæring og næringsstofbehov hos mink
150. Den sunde og robuste mink
151. Projekt med Københavns Universitet-Life
152. Samarbejdsaftale med Veterinærinstitutet/DTU
153. Samarbejdsaftale med Københavns Universitet
- Projekt med Statens Veterinärmedicinske Anstalt
- Projekt FurMap. QTL kortlægning hos mink
Forskning og forsøg i alt

1.311
2.707
1.080
675
477
675
480
7.405

1.937
2.813
1.080
0
387
594
450
7.261

2.982
2.890
1.080
972
477
0
0
8.401

§11
§11
§11
§11
§11

Sygdomsbekæmpelse:
154. Sygdomsbekæmpelse primært vedr. plasmacytose
hos mink
Sygdomebekæmpelse i alt

3.194
3.194

4.123
4.123

4.408
4.408

§8

938
938

1.203
1.203

0
0

Produktudvikling:
- Produktudvikling inden for anvendelsen af skind
Produktudvikling i alt
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Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2010

Budget 2011
(senest
indsendte)

Specifikation af
anvendt
statsstøtteregel

Budget 2012

note

Økologisk Landsforening i alt

10.059

9.940

0
0

0
515

0
0
0
0
0
0
0
0
3.810

0
0
0
3.890
750
700
500
350
0

1.349

0

0

600

0

0

500
6.259

0
6.705

0
6.850

0

500

500 §2 stk.1 nr. 2

0
0

450
0

450 §2 stk.1 nr. 2
400 §2 stk.1 nr. 2

298
0
400
500

435
0
400
0

330 §2 stk.1 nr. 2
300 §2 stk.1 nr. 2
0
0

450
141
1.789

0
0
1.785

0
0
1.980

Medfinansiering af initiativer under EU-programmer
165. Bedre økologiske kornudbytter - identifikation af
flaskehalse
166. Økologiske brødhvede online
167. Økologisk biogas i Bording
- Klimatilpasset afgrødevalg
Medfinans. af initiativer under EU-programmer i alt

350
0
250
248
848

350
0
300
250
900

350
225
229
0
804

Forskning og forsøg:
168. Brugerdrevet økologisk sortsafprøvning og udvikling
- Sortsudvikling i økologisk planteavl
- Ned til tidsler - effektive tyske metoder
Forskning og forsøg i alt

0
350
415
765

0
550
0
550

500
0
0
500

0

0

445 Ej statsstøtte

398
398

0
0

0
445

Afsætningsfremme:
155. Udvikling af økologi i detailhandelen
156. Styrket forbrugertillid til økologi
157. International kædebearbejdning på de nære
eksportmarkeder
158. Ny Nordisk Økologi
159. Økologisk mel i børnehøjde
- Styrket afsætning af økologi gennem detailhandelen
- Salgsfremmende emballager
- Synlighed af nye økologiske varer
- Økologi til småbørnsfamilier
- Kampagne for økologisk mel
- Økologisk fokus i detailhandlen
- Introduktion af nye økologiske produkter i
højværdipositionen
- Digitale events for mere økologi til de yngre
forbrugersegmenter
- Gennembrud for lokale økologiske varer i
dagligvarehandlen
Afsætningsfremme i alt
Rådgivning:
160. Kompetencecenter for økologisk biogas
161. Økologisk energi - forretningsudvikling af
energiproduktion på økologiske landbrug
162. NEXT - generation
163. Intensiveret lokalt samarbejde i økologisk
produktion
164. Fælles naturfremme i agerland
- Effektiv naturfremme på økologiske landbrug
- Styrket fundament for økologisk omlægning
- Biomasse og recirkulering til energi og økologisk
gødning
- Tilpasning af planteavlssædskiftet
Rådgivning i alt

Uddannelse:
169. Økologisk landbrugs fremtidige udviklings- og
vækstvilkår efter landbrugsreformen 2013
- Fremme af netværk og læring blandt
økologiinteresserede landbrugsskoleelever
Uddannelse i alt

10.579
4.050
§5
800 Ej statsstøtte
800
DMG
700
§5
500 § 2 stk.1,4b
0
0
0
0
0
0

§11
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Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2010

Budget 2011
(senest
indsendte)

Specifikation af
anvendt
statsstøtteregel

Budget 2012

note

Landbrug & Fødevarer i alt

7.000

7.000

8.000

Afsætningsfremme:
170. Udvikling af markedsområder udenfor EU
171. Udvikling af markedsområder indenfor EU
Afsætningsfremme i alt

5.900
1.100
7.000

5.300
1.700
7.000

6.800
1.200
8.000

Fjerkræafgiftsfonden i alt

7.294

7.217

6.124

0

0

308

§11

0
0

0
0

218
215

§11
§11

0
0

195
0

170
143

§11
§11

0
0
0
0

0
0
0
0

143
125
107
89

§11
§11
§11
§11

0
0
0

0
0
0

82
72
71

§11
§11
§11

0

0

57

§11

300
0

200
0

37
36

§11
§11

100
750
0

0
440
295

15
0
0

§11

0
0

250
215

0
0

0

180

0

0

60

0

400
1.550

0
1.835

0
1.888

Forskning og forsøg:
172. Vision-hjælpeværktøj til udvendig kødkontrol
173. Identifikation og betydning af management, sundhed, produktivitet og velfærd i konsumægprod.
174. Boksforsøg med konventionelle slagtekyllinger
175. Bæredygtig økologisk ægproduktion gennem
alternative fodringsstrategier til optimering af
dyrenes sundhed, velfærd og ressourceudnyttelse
176. Kontrol med blodmider i konsumægsproduktionen
177. Undersøgelse af kilder til ESBL resistente E. coli i
slagtekyllingeproduktionen
178. Dysbakteriose hos slagtekyllinger
179. Kontrol af indvoldsorm i konsumægsproduktionen
180. Kvalitet og udbytter - faktorer af betydning
181. Afprøvning af nålefri injektion af vacciner til
læggehøner
182. Holdbarhed: Model for MA-pakket fersk kyllingekød
183. Boksforsøg med økologiske slagtekyllinger
184. Undersøgelse af immunrespons i Gallibacterium
anatis infektioner
185. Avlsstrategi baseret på bredspekter resistens mod
smitsomme sygdomme hos fjerkræ
186. Flambering af gulve for at fremme tarmsundheden
187. Effect of nano-particles of silver on development
and growth - Nanoteknologi i fjerkræproduktionen
- Boksforsøg med slagtekyllinger
- E. coli associeret sygdom i konsumægsektoren
- Krydsbeskyttende gener på store plasmidler
associeret E.coli i forbindelse med klonale
sygdomsudbrud
- Sceening af slagtekyllingers gangegenskaber
- Forbedret holdbarhed og kvalitet af detailpakket
kyllingekød
- Klimavenlig kød? Livscyklusanalyse og optimering
af klimaenlig fjerkræproduktion
- Dødsårsager i forbindelse med indfangning og
transport af slagtekyllinger
Forskning og forsøg i alt

§6
§5

(Fortsætter på næste side)
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Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2010

Budget 2011
(senest
indsendte)

Budget 2012

Specifikation af
anvendt
statsstøtteregel

note

(Fortsat fra forrige side)
Rådgivning:
188. Rådgivning om sygdomsforebyggelse, generelle
produktionsforhold og dyrevelfærd inden for
ægproduktion
189. Produktionsregnskaber for slagtekyllinge og
konsumægsproduktionen – effektivitetskontrol
190. Rådgivning om miljøkrav og driftsøkonomi samt
produktivitetsfremme i slagtekyllingeproduktionen
191. Miljøregulering af slagtefjerkræproduktionen
192. Rådgivning og konsulentarbejde – Slagtefjerkræ
193. Brandstrategiplan - nye rugeægs- og
slagtekyllingestalde
- Produktionsrelateret specialrådgivning med fokus på
- Projekt opdræt
- Projekt ægproduktion
- Økologiske slagtekyllinger
Rådgivning i alt
Sygdomsforebyggelse:
194. Newcastle Disease, vaccinationstilskud
Sygdomsforebyggelse og beredskab for
195. slagtefjerkræ
196. Fjerkræklinikkens beredskab for sygdomsbekæmpelse
197. Veterinær og Fødevareforhold
- Generel sygdomsforebyggelse
- Veterinær assistance
Sygdomsforebyggelse i alt

0

0

620 Ej statsstøtte

0

0

429 Ej statsstøtte

0
0
0

0
0
0

358 §2 stk.1 nr. 2
214 §2 stk.1 nr. 2
196 Ej statsstøtte

0
0
800
400
200
1.400

0
1.150
380
350
0
1.880

53 §2 stk.1 nr. 2
0
0
0
0
1.870

1.200

652

0

0

430 Ej statsstøtte

0
0
2.500
0
3.700

0
0
1.395
455
2.502

286 §2 stk.1 nr. 2
71 Ej statsstøtte
0
0
1.237

0
0
0
0

0
0
0
0

450

§8

Afsætningsfremme:
198. Æg som en sund fødevare
199. Kylling – detail og foodservice
200. Fjerkræ på tallerkenen
201. Markedsadgang - Fjernøsten
202. Afsætningsfremme af fjerkræprodukter og æg ved
deltagelse på dyrskuer og messer
203. Udarbejdelse og opdatering af pjecer for
fjerkræbranchen
- Måltider og ernæring
Afsætningsfremme i alt

0

0

49 §2 stk. 1 nr. 4b

0
344
344

0
585
585

21 §2 stk. 1 nr. 4b
0
843

Dyrevelfærd:
204. Dyrevelfærd, generelt
Dyrevelfærd i alt

300
300

415
415

196 Ej statsstøtte
196

0
0

0
0

Produktudvikling:
205. Produktudvikling af andekød
Produktudvikling i alt

488
161
71
53

90
90

§2 stk. 1 nr. 4b
§2 stk. 1 nr. 4b
§2 stk. 1 nr. 4b
Ej statsstøtte

§11
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Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2010

Budget 2011
(senest
indsendte)

Specifikation af
anvendt
statsstøtteregel

Budget 2012

note

Københavns Madhus i alt:

0

0

2.504

Afsætningsfremme:
206. Madbyens opstart - Børnenes Madhus og
Madbyens Have
207. Madbyens opstart - EAT-fabrikken
Afsætningsfremme i alt

0
0
0

0
0
0

1.398 Ej statsstøtte
1.106
DMG
2.504

Kvægafgiftsfonden i alt

8.108

8.236

Kontrol:
208. Fødevaresikkerhed og veterinær forhold
209. Klassificeringskontrol for svin, kvæg og får
210. Branchekode for slagterier og opskæring
Kontrol i alt

1.500
750
0
2.250

1.800
770
0
2.570

0
0

0
0

85
85

§11
§11

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

79
72
45
23
23
21

§11
§11
§11
§11
§11
§11

0
0
250

0
0
338

19
17
0

§11
§11

450
600
300

232
0
0

0
0
0

280
1.880

0
570

0
469

0
0

0
0

202 § 2 stk.1 nr.4b
150 § 2 stk.1 nr.4b

0
0
0

0
0
0

43 §2 stk.1 nr. 2
42 §2 stk.1 nr. 2
437

0
0

718
718

313
313

4.130

3.858

1.705

Forskning og forsøg:
211. KKC-2, kvalitetssikring af objektiv
kreaturklassificering
212. Kødproduktion uden støtte
213. Dyrevelfærds- og miljøforbedrende
produktionssystemer
214. Undgå "blown packs" med ny metode
215. Den optimale ko – hvilke egenskaber har værdi
216. Reduceret kvælstoftab fra økologiske kvægstalde
217. Nordisk avlsværdivurdering
218. Fremtidig udnyttelse af biprodukter
219. Udnyttelse af registreringssystemer for slagtedata
fra kvæg
Fluxkammermetode
til emissionsmåling
220.
- Økologisk kalvekød - produktion og kvalitet
- Koncentrerede ensilerede majsprodukter til
slagtekalve
- Udvikling af slagtegang-data-moduler
- Optimering af slagtehygiejne
- Afprøvning af NIR online-udstyr tilmåling af
oksekøds spisekvalitet
Forskning og forsøg i alt
Rådgivning
221. Markedsinformation og statistik
222. International afsætning af oksekød
223. Tilpasning af slæt- og afgræsningsprognose til
økologiske forhold
224. Fælles fokus - reel rådgivning
Rådgivning i alt
Produktudvikling
225. Naturpleje som professionel driftsgren
Produktudvikling i alt
(Fortsætter på næste side)

2.234
350 Ej statsstøtte
110 Ej statsstøtte
26 Ej statsstøtte
486

§11
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Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2010

Budget 2011
(senest
indsendte)

Specifikation af
anvendt
statsstøtteregel

Budget 2012

note

(Fortsat fra forrige side)
Sygdomsforebyggelse:
226. Overvågning, forebyggelse og håndtering af
smitsomme kvægsygdomme
Overvågning
via slagtedata
227.
Effekten
af
management
omkring kælving på
228.
forekomsten af leverbylder
Sygdomsforebyggelse i alt

4.130

3.858

0
800

0
863

181 Ej statsstøtte
100 Ej statsstøtte

0
800

0
863

13
294

0
0

0
0

32 §2 stk.1 nr. 2
§11
32
28 §2 stk.1 nr. 2
26 Ej statsstøtte
0

Dyrevelfærd:
229. Fokus på dødelighed - ansvar og synligørelse af
den gode handling
230. Robuste kalve med trinvis mælketildeling
231. Forbedret klovsundhed – effektiv anvendelse af
klovregistreringsdata
232. Dyrevelfærd – implementering af ny EU-forordning
- Dyrevelfærd
- Indsætningsstrategi, lungebetændelse eller
intensiv fodring som årsag til leverbylder
Dyrevelfærd i alt

0
0
0

0
0
560

800
800

175
735

Afsætningsfremme:
233. Mad, måltider og ernæring
- Afsætning på hjemmemarkedet
Afsætningsfremme i alt

0
628
628

0
1.120
1.120

1.750
1.750

1.660
1.660

Sygdomsbekæmpelse:
- Overvågningsudvalget
Sygdomsbekæmpelse i alt

1.705

§11

0
118
117 § 2 stk.1,4b
0
117
0
0
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Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2010

Budget 2011
(senest
indsendte)

Specifikation af
anvendt
statsstøtteregel

Budget 2012

note

Forbrugerrådet i alt

1.000

1.525

Uddannelse:
234. DM i mindre madspild / Danmark for resten
- KollegieKogeri 2010
Uddannelse i alt

0
1.000
1.000

0
0
0

Afsætningsfremme:
- Nationens fornemmelse for kød

0

1.525

0

Afsætningsfremme i alt

0

1.525

0

Frøafgiftsfonden i alt

1.760

1.760

1.709

Forskning og forsøg:
235. Forskningsprogram Frøavl
236. Bekæmpelse af snudebiller i hvidkløver
237. Herbicidscreening i havefrøafgrøder
238. Høst af hvidkløver
Forskning og forsøg i alt

1.028
0
0
0
1.028

1.028
0
0
0
1.028

1.028
174
167
40
1.409

732
732

732
732

300
300

1.040

1.040

1.010

400
0

440
200

500
350

§11
§11

0

0

160

§11

200
400

400
0

0
0

40
1.040

0
1.040

0
1.010

Medfinansiering af initiativer under EU-programmer:
239. Miljøoptimeret gødskning og planteværn i
markfrøafgrøder
Medfinans. af initiativer under EU-programmer i alt

Kartoffelafgiftsfonden i alt
Forskning og forsøg:
240. Sortsforsøg med stivelseskartofler
241. Kvalitetsskadegørere i læggekartofler
Virus-Y resistens i kartofler, nye kilder og
242. genmarkører
- Skimmelbekæmpelse med reducerede doser af
skimmelmidler
- Forbedring af kvalitet af læggekartofler
- Afprøvning af nye tidlige kartoffelsorter via
udbytteforsøg med og uden plastdækning
Forskning og forsøg i alt

1.763
1.763 Ej statsstøtte
0
1.763

§11
§11
§11
§11
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Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2010

Budget 2011
(senest
indsendte)

Specifikation af
anvendt
statsstøtteregel

Budget 2012

note

Sukkerroeafgiftsfonden i alt

560

560

544

189
131
131

165
123
137

160
113
101

§11
§11
§11

0
42
67
0
0
560

62
41
32
0
0
560

52
41
33
25
19
544

§11
§11
§11
§11
§11

Tænketanken CONCITO i alt

0

300

519

Forskning og forsøg:
251. Omlægning og udtagning af landbrugsjord: hvorfor,
hvor og hvordan?
Forskning og forsøg i alt

0
0

0
0

519
519

Afsætningsfremme:
- Stop madspild
Afsætningsfremme i alt

0
0

300
300

0
0

160

300

300

0
0

300
300

300
300

Uddannelse:
- Hurtige sensoriske metoder for kvalitetsbedømmelse af honning hos biavlere
Uddannelse i alt

160
160

0
0

0
0

Det Økologiske Råd i alt:

100

101

103

0
0

101
101

103
103

100
100

0
0

0
0

Forskning og forsøg:
243. Bekæmpelse af sygdomme og skadedyr
244. Forsøg med sorter
245. Ukrudtbekæmpelse og reduceret anv. af herbicider
246. Automatisering af logaritmesprøjte til vurdering af
optimal herbiciddosering i roer
247. Gødningsforsøg
248. Vækst og kulturteknik
249. Projekt rene roer til fabrikken og maskinforsøg
250. Radrensning, styring og mindre herbicidforbrug
Forskning og forsøg i alt

Danmarks Biavlerforening i alt:
Forskning og forsøg:
252. Bedre fødegrundlag for bierne og andre bestøvende
insekter
Forskning og forsøg i alt

Medfinansiering af initiativer under EU-programmer:
253. Baltic Ecological Recycling Agriculture and Society
Implementation
Medfinans. af initiativer under EU-programmer i alt
Forskning og forsøg:
- Teknologi og miljø i landbruget - nye løsninger?
Forskning og forsøg i alt

§11

§11
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Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2010

Budget 2011
(senest
indsendte)

Specifikation af
anvendt
statsstøtteregel

Budget 2012

note

Fåreafgiftsfonden i alt

520

410

100

Rådgivning:
254. Dyrlægerådgivning
- Tidsskriftet FÅR
- Fagpolitisk formidling
- Fårerådgivning
Rådgivning i alt

0
260
0
260
520

110
200
100
0
300

100 §2 stk.1 nr. 2
0
0
0
100

Produktudvikling:
- Udvikling af Fåreregistrering
Produktudvikling i alt

0
0

110
110

0
0

3f Den Grønne Gruppe i alt:

0

0

75

Afsætningsfremme:
255. Kvalitet og kreativitet i bæredygtige grønne
produkter
Afsætningsfremme i alt

0
0

0
0

75 §2,stk.1,nr 4b
75

VIFU-Videncenter for Fødevareudvikl. i alt:

740

0

0

Afsætningsfremme:
- Bedre etiketter til små fødevareproducenter - del A
- Innovation i øjenhøjde - metodeudvikling
Afsætningsfremme i alt

390
350
740

0
0
0

0
0
0

Documentary ApS i alt:

500

0

0

Uddannelse:
- Fremtid til eftertanke: "Mad og landbrug i Europa år
2020"
Uddannelse i alt

500
500

0
0

0
0

Aarhus Universitet i alt:

184

0

0

Forskning og forsøg:
- Virussygdomme i honningbier
Forskning og forsøg i alt

184
184

0
0

0
0
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Note 1. Løft bundlinjen – skab forandringer og nå dine mål
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / RFO 1698/2005 Om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter/Det danske landdistriktsprogram/Erhvervsudviklingsordningen
Projektets formål og indhold:
Formålet med projektet er at demonstrere de processer, der skal gennemløbes, for få mest mulig bedriftspotentiale: ”effekt på den enkelte landmands bundlinje” og højst mulig erhvervspotentiale: ”effekt på mange landmænds bundlinje” af
rådgivning og resultater fra projekter. Processen der sikrer, at viden og resultater fra projekter fører til effekt hos landmanden, involverer såvel landmanden selv, som hans medarbejdere og rådgivere samt projektets ledelse og medarbejdere i et dynamiske og interaktive forløb. Projektet vil demonstrere metoder og forandringsprocesser, der medvirker til
hurtig ”omsætningshastighed” af viden, værktøjer, metoder og andre resultater af afsluttede og igangværende udviklingsprojekter.
I samarbejde med udvalgte projekter og rådgivning, vil der blive tilrettelagt forløb, der demonstrerer hvorledes rådgivningsforløb bidrager til, at landbrugsvirksomheders og bedrifters potentialer udnyttes fuldt ud. Der vil være fokus på,
hvilke forandringsprocesser der er brug for på bedrifterne og i landbrugsvirksomheden fremadrettet samt på, hvordan
effekten af rådgivningsforløbet kan måles hos landmanden. Endvidere vil der blive tilrettelagt forløb, hvor rådgivningen
demonstrerer forandringsprocesser i organisationer, der kan medvirke til en større gennemslagskraft af rådgivningen hos
landmanden. Projektet vil også demonstrere, hvorledes rådgivningsforløb med effekt når bredt ud og dermed medvirker
til, at erhvervspotentialet af rådgivningen nås. Der vil specifikt blive demonstreret, hvorledes landbrugsbedriften og virksomhedens økonomi og bundlinje kan styrkes ved at øge anvendelsen af faglig viden, managementværktøjer og
metoder. Der vil blive samarbejdet med projekter, der har særlig fokus på effekt på bundlinjen hos økologiske producenter, hos deltidslandmænd og på den rådgivning, der har et overordnet fokus på landmandens behov i hans rolle som
virksomhedsleder – og ejer. Demonstrationer vil således få betydning for såvel konventionelle og økologiske landmænd
som for virksomheds-, produktions– og deltidslandmænd.
Note 2. Demonstration og formidling af de nyeste forskningsresultater fra Kvægbrugets forsøgscenter
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / RFO 1698/2005 Om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter/Det danske landdistriktsprogram/Erhvervsudviklingsordningen
Projektets formål og indhold:
Formålet med projektet er at demonstrere, hvordan videnskabelige resultater kan implementeres i praksis på kvægbedrifter med gevinst for kvægbrugere. Kvægbrugets Forsøgscenter vil stille forskningsresultater opnået i de moderne
faciliteter hurtigst muligt til rådighed for det samlede danske kvægbrug. Projektet bidrager til opdaterede forsøgsfaciliteter, så de til enhver tid kan benyttes til gennemførelse af anvendelsesorienterede forskningsprojekter i hele værdikæden fra jord til bord. Der formidles og demonstreres videnskabelige resultater. De forsknings- og udviklingsprojekter,
der løbende gennemføres på Kvægbrugets Forsøgscenter, er fokuseret på at løse aktuelle problemstillinger for danske
kvægbrugere, hvorfor det er af stor værdi for kvægbrugerne, at der via formidling og demonstrationer satses på at få de
videnskabelige resultater ud til kvægbruget.
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Note 3. Forbedring af næringsstofudnyttelsen i planteproduktionen
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / RFO 1698/2005 Om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter/Det danske landdistriktsprogram/Erhvervsudviklingsordningen
Projektets formål og indhold:
Formålet med projektet er at forbedre dyrkningsprocesserne, der danner grundlag for en optimal udnyttelse af næringsstofferne, og som samtidig reducerer næringsstoftabet, så reduktionsmålene for udledning af kvælstof i aftalen om Grøn
Vækst understøttes. Dette skal endvidere danne basis for at sikre en økonomisk bæredygtig planteproduktion på såvel
konventionelle som økologiske landbrug.
Projektet består af 5 arbejdspakker:
• Forbedring af dyrkningsprocesser til reduktion af kvælstoludvaskning
• Forbedring af dyrkningsprocesser ved målrettet tilførsel af næringsstoffer
• Forbedring af dyrkningsprocesser for bedre udnyttelse af husdyrgødning
• Forbedring af processer til vurdering af næringsstoftabet
• Forbedring af dyrkningsprocesserne for behovsbestemt kvælstofoverførsel
I projektet er et af fokusområderne at forbedre dyrkningsprocesserne for, hvordan optagelsen af kvælstof kan øges i
efterårsperioden bl.a. ved tidlig såning af vintersæd eller dyrkning af efter- eller mellemafgrøder. I markforsøg afprøves
dyrkningsprocesser for, hvordan mellemafgrøder indpasses optimalt med hensyn til artsvalg, etableringstidspunkt og metode. Effekten af meget tidlig såning af vintersæd undersøges såvel i relation til næringsstofudvaskningen som
overvintring af afgrøden. For kvæggylle afprøves det, hvordan tabet af kvælstof ved ammoniakfordampning reduceres
ved hhv. nedfældning, forsuring eller separering af gyllen. Endvidere belyses det, i hvilket omfang græsmarkerne skades
af nedfældning. I vinterraps belyses det, hvordan tilførsel af kvælstof i husdyr- eller handelsgødning om efteråret påvirker
udbyttet og kvælstofbehovet om foråret. Ved måling af kvælstofindhold i drænvand på lerjord og N-min-indhold i jorden
om efteråret belyses sammenhængen mellem landbrugspraksis, de naturgivne forhold (jordtype, dræningsintensitet,
nedbør mv.) og tabet af næringsstoffer fra arealet. Resultaterne af målingerne vil blive sammenholdt med resultaterne af
landmandsudtagne drænvandsprøver.
Note 4. Operativ taktisk produktionsopfølgning på kvægbrug
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / RFO 1698/2005 Om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter/Det danske landdistriktsprogram/Erhvervsudviklingsordningen
Projektets formål og indhold:
Formålet med projektet er at demonstrere en effektiv, operativ og taktisk opfølgning af produktionen på kvægbrug ved
anvendelse af en række nye værktøjer i Dairy Management System (DMS), der understøtter en økonomisk optimal
produktion. Desuden skærpes fokus på visuel ledelse på kvægbedrifter gennem demonstration af en ny type visuelt
managementsoftware, som beskriver dag til dag og uge til uge situationen på en række udvalgte målepunkter på en
malkekvægsbedrift. Projektet består af 2 arbejdspakker:
• Implementering og demonstration af DMS-programmerne Lager og Produktionskontrol
• Demonstration af visuelt ledelsesværktøj
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Note 5. Optimering af planteproduktionen
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / RFO 1698/2005 Om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter/Det danske landdistriktsprogram/Erhvervsudviklingsordningen
Projektets formål og indhold:
Formålet med projektet er at demonstrere og formidle ny viden, der kan danne baggrund for en optimering af produktionen under de givne rammevilkår, så der sikres en fortsat miljømæssig og driftsøkonomisk optimal planteproduktion.
Projektet fokuserer på ny viden i relation til, at der skal sikres en tilpasning til de nye rammebetingelser inden for et bredt
spektrum af forhold relateret til planteproduktionen.
Projektet indeholder 5 arbejdspakker:
• Forbedring af anvendelsen af planteværnsmidler.
• Forbedring af foderforsyningen.
• Forbedring af næringsstofudnyttelsen i planteproduktionen.
• Forbedring af maskin- og kulturtekniske dyrkningsprocesser.
• Forbedring af dyrkningen af korn, raps og bælgsæd.
I markforsøg demonstreres og formidles ny viden om anvendelse af planteværnsmidler, hvor der fokuseres på udnyttelsen af tilpassede doseringer af de anvendte midler. Endvidere vil der blive fokuseret på synergieffekterne ved at kombinere kemisk og mekanisk ukrudtsbekæmpelse i rækkeafgrøder. Der demonstreres og formidles ny viden om mulighederne for at optimere grovfoderdyrkningen, herunder for at øge produktionen af hjemmeavlet protein. Endvidere formidling
af ny viden om, hvordan dyrkning af efter- og mellemafgrøder kan reducere udvaskningen af næringsstoffer. Samtidig
demonstreres de alternative muligheder, der ligger i tidlig såning af vintersæd. Der formidles ny viden om optimering af
de dyrkningstekniske tiltag under hensyntagen til jordens frugtbarhed. Endvidere videnformidling om, hvordan man sikrer
et optimalt udbytte af markvanding, samt demonstration af, hvordan man kan udnytte nye dræningsmetoder og teknikker.
Desuden formidling af ny viden om, hvordan man kan optimere dyrkningen af korn, raps og bælgsæd, således at der
opnås et højt udbytte og en højere produktion af hjemmeavlet protein.
Note 6. Forbedring af kultur- og maskintekniske dyrkningsprocesser
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / RFO 1698/2005 Om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter/Det danske landdistriktsprogram/Erhvervsudviklingsordningen
Projektets formål og indhold:
Projektets formål er at forbedre dyrkningsprocesserne i relation til anvendelse af kultur- og maskinteknik i planteproduktionen, der bidrager til dels at optimere forholdene i planternes dyrkningsmedie – jorden, dels reducerer miljøpåvirkningen og CO2 udledningen, så der sikres et robust produktionsmiljø, såvel på konventionelle som på økologiske bedrifter. Endvidere er formålet at udvikle vidensniveauet for de faktorer, der har stor indflydelse på jordens beskaffenhed,
herunder jordbearbejdning, vanding og dræning. Samlet set vil projektet bidrage til at sikre en robust produktion under
hensyntagen til, at miljøbelastningen reduceres, samtidig med, at der sikres en økonomisk bæredygtig produktion.
Projektet består af 4 arbejdspakker:
• Forbedring af dyrkningsprocesserne i relation til jordbearbejdning.
• Forbedring af processerne for markvanding.
• Forbedring af processerne for dræning.
• FarmTest
I projektet forbedres dyrkningsprocesserne i relation til jordpakning, reduceret jordbearbejdning, direkte såning og kontrolleret trafik. Projektet forbedrer endvidere processerne for markvanding ved bl.a. at udvikle afgrødemodeller for
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vanding af hhv. majs og græs. Desuden forbedres processerne for dræning på basis af et drænforsøg. På basis af
FarmTest foretages en vurdering af teknikker og processer under praksisnære forhold.
Note 7. Forbedring af anvendelsen af planteværnsmidler
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / RFO 1698/2005 Om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter/Det danske landdistriktsprogram/Erhvervsudviklingsordningen
Projektets formål og indhold:
Projektets formål er at bidrage til at forbedre dyrkningsprocesserne i forbindelse med valg af plantebeskyttelsesstrategi
og derved sikre landmanden et bedre beslutningsgrundlag, når de enkelte behandlinger mod ukrudt og skadevoldere
skal fastlægges i løbet af vækstsæsonen. Dette sker med henblik på at sikre en fortsat miljømæssig og driftsøkonomisk
optimal planteproduktion med et lavt forbrug af planteværnsmidler. Endvidere er formålet at forbedre varslings- og
beslutningsstøttesystemer, der skal sikre, at forbruget af planteværnsmidler tilpasses til den aktuelle situation, så der
opnås et optimalt resultat ved anvendelse af reducerede doseringer.
Projektet består af 3 arbejdspakker:
• Forbedring af dyrkningsprocesserne i relation til bekæmpelse af ukrudt.
• Forbedring af dyrkningsprocesserne i relation til bekæmpelse af svampesygdomme og skadedyr.
• Forbedrede processer for sprøjteteknik.
I markforsøg afprøves effekten af varierende indsatser med plantebeskyttelsesmidler mod ukrudt og skadevoldere, samt
betydningen for udbyttet og kvaliteten af den høstede afgrøde. Den langsigtede effekt af reducerede doseringer af
ukrudtsmidler undersøges i markforsøg. I forbindelse med ukrudtsbekæmpelse i majs belyses muligheder for at
kombinere mekanisk og kemisk bekæmpelse. Desuden afprøves forskellige sprøjtetekniske muligheder for optimering af
effekten af behandlinger med planteværnsmidler. Endvidere testes og opdateres varslingsmodeller for sygdomme og
skadedyr i korn og vinterraps. Der inddrages produktionsøkonomiske beregninger og vurderinger i opgørelsen af
forsøgene og udviklingen af dyrkningsprocesserne.
Note 8. Værditilvækst – merindtjening af råvarerne
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / RFO 1698/2005 Om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter/Det danske landdistriktsprogram/Erhvervsudviklingsordningen
Projektets formål og indhold:
Formålet med projektet er at sikre landbruget kvalificeret og professionel rådgivning, der gør landmanden i stand til at
tænke i merindtjening på råvaren (value-added) via øget samspil mellem krav fra markedet og måden råvaren produceres og håndteres. Hermed sikres landbrugserhvervet en større del af værdikæden og bedre priser for differentierede
produkter, herunder økologiske varer og nonfood. Det gælder såvel kendte produktioner som nye forretningsområder.
Projektets udbytte er et rådgivningskoncept, der indeholder de ydelser, som value-added landmænd efterspørger ved
etablering og drift, og dermed nye indtjeningsmuligheder for landmanden.
Note 9. Effektiv formidling af økonomiske analyser
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / RFO 1698/2005 Om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter/Det danske landdistriktsprogram/Erhvervsudviklingsordningen
Projektets formål og indhold:
Projektets formål er at demonstrere analyse- og formidlingstekniske metoder, der effektivt løfter resultaterne af de
økonomiske analyser ud til landmænd og konsulenter for derigennem at sikre fundamentet for robuste konklusioner og

22

Noter til supplerende oplysninger – basisbudgettet 2012
anbefalinger. Dette gælder konklusioner og anbefalinger baseret på såvel økonometriske analyser som casestudier.
Formålet er endvidere at demonstrere en række værktøjers anvendelighed i konkrete rådgivningssituationer. Med
udgangspunkt i økonomiske analyser, der udspringer fra to for erhvervet centrale udfordringer; beslutningsstøtte på
bedriftsniveau og perspektiver for erhvervet, er projektaktiviteterne struktureret som demonstrationer på tværs af
analysernes metodiske fundament og rammerne omkring formidlingen. Ift. at bidrage med løsninger til de to centrale
udfordringer vil demonstrationerne af nye statistiske metoder og nye metoder til casestudier understøtte, at der rettes
fokus på specielt risikostyring, størrelsesøkonomi, produktivitet og de økonomiske konsekvenser af bedrifters interne
strukturforskelle.
Note 10. Scenarier og Natur-, Miljø- og landskabsfarmtest
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / RFO 1698/2005 Om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter/Det danske landdistriktsprogram/Erhvervsudviklingsordningen
Projektets formål og indhold:
Projektets formål er at demonstrere et rådgivningsområde, hvor forskningen kobles direkte op på tests inden for natur,
miljø og landskab. Derigennem vil man med projektet vise, hvilke tiltag der virker i praksis. Via projektet skal det sikres,
at den økologiske såvel som den konventionelle landmand får aktuel, tilgængelig viden om de rammebetingelser, der
knytter sig til natur, miljø og produktion.
Projektet består af 3 arbejdspakker:
• Natur-, Miljø- og LandskabsFarmTest
• Scenarier for reguleringer vedr. miljø- og arealforvaltning
• Natur-, miljø- og landskabsplan
En række FarmTests og scenarier opstilles og gennemføres i løbet af projektperioden. Der vil være tale om både
teoretiske og praktiske demonstrationsaktiviteter. Dvs. at nogle tests og scenarier gennemføres som opsamling af
eksisterende viden, mens andre gennemføres som egentlige tests på natur- og/eller landbrugsarealer.
Ved at skabe en ensartet metode til opsamling af ny viden på området, ved at afprøve og demonstrere den og ved
slutteligt at videreformidle denne viden på en struktureret måde vil der kunne gives anbefalinger til eksempelvis natur- og
landskabspleje. Hermed vil kvaliteten af de tiltag, der gennemføres, være højere, og tiltagene vil blive mere
strukturerede, genkendelige og i sidste ende også mere troværdige og omkostningseffektive.
Note 11. Forbedring af dyrkningsprocesser for korn, raps og bælgsæd
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / RFO 1698/2005 Om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter/Det danske landdistriktsprogram/Erhvervsudviklingsordningen
Projektets formål og indhold:
Formålet med projektet er at bidrage til at forbedre dyrkningsprocesserne for korn, raps og bælgsæd, således at der
sikres et højt udbytte af god kvalitet samtidig med, at der fastholdes et robust produktionsmiljø. Projektet vil dermed
medvirke til at sikre, at produktionen i marken på plante- og svinebedrifter foregår ved anvendelse af dyrkningsprocesser, der både har fokus på udbytte og kvalitet samtidig med, at næringsstofoverskuddet reduceres, og anvendelsen af
planteværnsmidler sker på baggrund af en behovsbestemt og tilpasset strategi. Målet er således at reducere miljøbelastningen samtidig med, at der sikres en økonomisk bæredygtig planteproduktion
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Projektet består af 4 arbejdspakker:
• Forbedring af dyrkningsprocesserne for korn.
• Forbedring af dyrkningsprocesserne for vinterraps.
• Forbedrede af dyrkningsprocesserne for bælgsæd.
• FarmTest
I markforsøg i korn afprøves effekten af forskellige svampebekæmpelsesstrategier i forskellige typer af sorter. Endvidere
belyses konkurrenceforholdet mellem forskellige vintersædsarter, og i vinterhvede er der fokus på optimering af
såtidspunktet. I vinterrug gennemføres markforsøg til optimering af gødskningsstrategien. I vinterrapsforsøg undersøges
forskellige muligheder for at reducere dryssespildet. Endvidere afprøves i markforsøg i vinterraps forskellige scenarier for
fastlæggelse af det indsatsniveau, der giver det bedste produktionsøkonomiske resultat. I marker med vinterraps måles
biomasse og kvælstofoptagelsen i efteråret med henblik på bedre at kunne forudsige kvælstofbehovet i vinterraps om
foråret. Fra udvalgte landbrugsbedrifter, der dyrker vinterraps indsamles registrerede dyrkningsdata, klimadata og
samhørende registreringer af udbytte med henblik på at generere ny viden om faktorernes betydning for udbyttet af
vinterraps. I bælgsæd belyses arternes indbyrdes konkurrenceforhold i markforsøg. Udstyr til udbringning af flydende
gødning testes med henblik på at belyse de muligheder, der ligger i den tilgængelige teknik, samt at sikre en god
anvendelsespraksis.
Note 12. Landbrugsproduktion under hensyn til miljø, natur og klima
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / RFO 1698/2005 Om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter/Det danske landdistriktsprogram/Erhvervsudviklingsordningen
Projektets formål og indhold:
Formålet med projektet er at bidrage til, at der kan ske en fremtidig rentabel landbrugsproduktion samtidig med, at der
sikres et tilfredsstillende miljø. Projektet består af 4 arbejdspakker:
• Hvordan opnås en given naturtilstand
• Reduktion af udvaskning fra dyrkningsfladen
• Vandafstrømning og reduktion af næringsstofudvaskningen gennem dræn
• Markvanding og sommervandføring i vandløb.
I projektet analyseres årsagssammenhængene mellem tab af nærings- og miljøfremmede stoffer og tilstanden i det omgivende miljø for udvalgte parametre. Sammen med forskningsinstitutionerne søges opdateret simple empiriske modeller
til beskrivelse af udvaskning af kvælstof fra rodzonen med det formål at kunne gennemføre troværdige scenarieberegninger af, hvordan kvælstofudvaskningen fra dyrkningsfladen kan reduceres. Mængden af afstrømmende vand fra
rodzonen er vigtig for at kunne beregne tabet af næringsstoffer. Derfor operationaliseres afstrømningsberegninger. Der
fokuseres på næringsstoftabet gennem dræn. Det gøres ved målinger af næringsstoftabet på udvalgte dræn og ved
opsamling af resultater fra drænvandsmålinger ved landmandsudtagne prøver. Det undersøges, om udvaskning gennem
dræn kan reduceres ved kontrolleret dræning, hvor vandafstrømningen gennem dræn reduceres i perioder, hvor en stor
afstrømning ikke er agronomisk nødvendig. Ved afvanding gennem vandløb fokuseres på vandløbsvedligehold,
afvandingsevne og –behov. For at sikre, at afgrøderne også fremover kan få tilstrækkelige vandmængder til rådighed,
fokuseres på sammenhængen mellem markvanding og vandføring, og det undersøges, om vandføringen kan sikres på
andre måder end ved reduktion af markvanding. Ved at reducere emissionen af lattergas, kan landbrugets indflydelse på
drivhusgasemissionen reduceres betydeligt. Derfor systematiseres viden om lattergasemission, og forskellige tiltag til
reduktion af udledningen operationaliseres.
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Note 13. Økonomisk robust fodring
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / RFO 1698/2005 Om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter/Det danske landdistriktsprogram/Erhvervsudviklingsordningen
Projektets formål og indhold:
Projektets formål er at øge ressourceudnyttelsen og sundheden samt at forbedre økonomien i mælkeproduktionen via
indsatser på fodereffektivitet, foderstyring lige efter kælvning, bedre opstart af køer i AMS, reduktion af udsætningsraten
af 1. kalvs køer og optimering af goldperioden.
Projektet indeholder 5 arbejdspakker:
• Operativt analyseværktøj til at øge fodereffektiviteten: Der udvikles et analyseværktøj, som sikrer, at rådgiveren og
kvægbrugeren fokuserer på alle betydende forhold på bedriften, som kan påvirke fodereffektiviteten.
• Drøvtyggermålinger til foderstyring: I projektet skal det afklares, om strategien for tildeling af kraftfoder på baggrund af
kendskab til den individuelle drøvtygningstid med fordel for sundhed og produktion kan implementeres i besætninger,
der benytter automatiske drøvtygningsmålere. Det sker på baggrund af afprøvninger i 4-6 besætninger.
• Bedre opstart af køer i AMS: Arbejdspakken skal bidrage til nye og bedre managementrutiner, som kan sikre en god
opstart af ny laktation hos malkekøer i besætninger med AMS.
• Succes med kælvekvier: Arbejdspakken skal forbedre kælvekviernes mulighed for at overleve 1. laktation og dermed
klare sig som malkekøer i besætningerne. Der gennemføres analyser på baggrund af data fra Kvægdatabasen og via
indsamlede data fra kvægbesætninger.
• Goldperiodelængdens betydning for sundhed og ydelse: Der gennemføres analyser med henblik på at forbedre
sundheden, reducere kalvedødeligheden og øge ydelsen i malkekvægsbesætninger gennem fastlæggelse af
sammenhænge til goldperiodens- og kælvningsintervallets længde.
Note 14. Forbedring af dyrkningsprocesser i foderproduktionen
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / RFO 1698/2005 Om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter/Det danske landdistriktsprogram/Erhvervsudviklingsordningen
Projektets formål og indhold:
Projektets formål er at udvikle nye eller forbedre eksisterende dyrkningsprocesser for græs, græsmarksbælgplanter og
majs til foderproduktion. Der er fokus på, at dyrkningsprocesserne skal sikre et højt udbytte af en god kvalitet samtidig
med, at overskuddet af næringsstoffer forbliver på et lavt niveau, samt at der samtidig sikres en økonomisk bæredygtig
produktion. Der fokuseres både på konventionelle kvægbrug, der baserer deres fodring på en høj andel af
hjemmeproduceret foder af majs, græs og græsmarksbælgplanter samt økologiske kvægbrugere, hvor det bærende
element på bedriften er fodring med kløvergræs og dyrkning af græs og græsmarksbælgplanter i forskellige
kombinationer.
Projektet indeholder tre arbejdspakker:
• Forbedring af dyrkningsprocesserne for græs og græsmarksbælgplanter.
• Forbedring af dyrkningsprocesserne for majs.
• FarmTest.
I projektet udvikles nye dyrkningsprocesser for græsmarksarter, herunder optimering af kvalitet og udbytte af protein og
energi ved dyrkning af græsmarksplanter i renbestand og i kombinationer af græs og græsmarksbælgplanter. I majs
udvikles nye dyrkningsprocesser, således at der opnås en bedre udnyttelse af næringsstofferne bl.a. ved anvendelse af
efterafgrøder. Dyrkningsprocesserne i relation til stub- og jordbearbejdning i majs forbedres for at minimere indholdet af
fusariumtoksiner i det producerede foder. De klimabaserede prognosemodeller – afgræsningsprognosen, slætprognosen
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og høstprognosen for majs – videreudvikles på basis af de seneste forsøgsresultater. FarmTest er praksisnær test af nye
teknologier, hvor der afdækkes potentialer, styrker og svagheder. Der er forskellige erfaringer med effekten af placering
af startgødning i form af handelsgødning til majs, der samtidig får placeret gylle ved såning. For at underbygge disse
erfaringer testes teknikken i marken. Resultaterne vurderes på baggrund af visuelle vurderinger af fremspiring og vækst.
Note 15. Landmanden som virksomhedsleder
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / RFO 1698/2005 Om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter/Det danske landdistriktsprogram/Erhvervsudviklingsordningen
Projektets formål og indhold:
Formålet med projektet er at styrke ledelses- og udviklingskraften hos landmænd, der ejer og/eller leder
landbrugsvirksomheder med ansatte. Som virksomhedsledere skal de udfordres på og understøttes i, hvorledes de
fremadrettet vil udvikle deres virksomhed til en profitabel forretning, god arbejdsplads og et aktiv for det samfund, den er
en markant del af. I projektet gennemføres aktiviteter indenfor følgende områder:
• Udvikling og evaluering af værktøjer, metoder og processer, hvor landmanden får identificeret egne styrker og
udviklingsområder som virksomhedsleder samt opfølgende aftale om, hvordan hans egen viden og kompetencer
indenfor ledelse, innovation, strategi og forretningsudvikling kan suppleres ved hjælp af virksomhedsrådgivere.
• Videreudvikling af de kompetencer, landmanden stiller krav om, at hans rådgivere besidder. Det drejer sig især om
kompetencer indenfor ledelse samt kompetencer, der bidrager til, at rådgiveren i samarbejde med landmanden sikrer
en succesfuld og bæredygtig udvikling af den enkelte landbrugs-virksomhed.
• Pilotforløb, hvor landmanden i samarbejde med udvalgte rådgivere kortlægger og prioriteter indsatsområder, der skal
styrke bedriftens indtjening og udviklingsområder med strategier, handlings-planer og opfølgning.
• Udvikling og evaluering af forskellige former for møder, seminarer og springboards samt netværksaktiviteter for
vækstorienterede landmænd med fokus på strategi, forretningsudvikling, ledelse og innovation i
landbrugsvirksomhederne.
Note 16. Målrettet rådgivning ved brug af kommunikationsteknologier - udvikling
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / RFO 1698/2005 Om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter/Det danske landdistriktsprogram/Erhvervsudviklingsordningen
Projektets formål og indhold:
Målet med projektet er at udnytte kommunikationsteknologier i form af personalisérbar portal teknologi, sociale netværk
og smartphones, til at bringe teoretisk viden ud i praktisk anvendelse med henblik på at styrke den enkelte bedrifts
produktivitetsvækst og konkurrenceevne under samtidig hensyntagen til natur, miljø, klima og dyrevelfærd. For at dette
kan lykkes, er der hele tiden skarp fokus på at levere landmanden målrettet problem identificerende og
beslutningsstøttende information, i en form, der får landmanden til at forholde sig til og bruge informationen.
I 2012 vil der blive arbejdet med udnyttelse af det nye Landmand.dk’s tekniske fundament til at alarmere landmanden,
når han skal forholde sig eller håndterer en problemstilling, produktion af en dynamisk oversigt over ”Hvad gælder for
min ejendom” idet der trækkes på data fra offentlige systemer f.eks. Danmarks Miljøportal, brug af QR koder placeret
rundt i produktionsmiljøet, etablering af Agro Labs der løbende vil præsentere eksisterende IKT produkter og teknologier
med anvisninger og eksempler på, hvordan disse kan udnyttes i landbruget.
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Note 17. Økonomisk rentable produktionssystemer
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / RFO 1698/2005 Om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter/Det danske landdistriktsprogram/Erhvervsudviklingsordningen
Projektets formål og indhold:
Projektets formål er at vurdere, indsamle og formidle erfaringer, der kan understøtte en økonomisk optimal investering i
produktionsanlægget på kvægbrug. Målgruppen er kvægbrugere, der ønsker at foretage investeringer, eller allerede har
investeret og ønsker at udnytte disse optimalt. Formålet er desuden at belyse og formidle, hvordan fiberfraktion som
strøelse i sengebåse påvirker dyrevelfærd, miljø og økonomi. Endelig er formålet at formidle viden om, hvordan nye
velfærdsmæssige investeringer i produktionsanlægget påvirker de økonomiske resultater på bedriften.
Projektet består af 3 arbejdspakker:
• Bedre udnyttelse af ledig produktionskapacitet
• Økonomi i fiberfraktion som liggeunderlag i sengebåsen
• Rentabilitet i investering i forbedret dyrevelfærd.
Det forventes, at projektet er med til at skabe bedre produktionstekniske rammer for såvel dyr som landmand i form af
klare anbefalinger til, hvilke produktionsanlæg og -metoder der giver netop ham de bedste produktionsrammer igennem
øget dyrevelfærd, miljø og sundhed. Resultaterne skal også skabe bedre økonomiske rammer for et trængt landbrug
uden store krav til nyinvesteringer i en tid, hvor det er svært at låne penge.
Note 18. Økonomisk robust grovfoderproduktion
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / RFO 1698/2005 Om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter/Det danske landdistriktsprogram/Erhvervsudviklingsordningen
Projektets formål og indhold:
Projektets overordnede mål er at styrke kvægbrugets konkurrenceevne gennem produktion af grovfoder med en høj
produktionsværdi i mælkeproduktionen.
Produktionsværdien af græsblandinger med svingelgræs og rødkløver undersøges via en praksisbaseret forsøgsplatform
i form af 3 kvægklynger á 8 besætninger. Desuden tilvejebringes og formidles viden om, hvordan mobil NIR-teknologi
kan styrke rådgivningen ved on-farm analyse af grovfoder og fuldfoder. Endelig opbygges en platform til formidling af
viden om grovfoderproduktion med fokus på forbedringstiltag, der giver plus på bundlinien.
Note 19. Løft bundlinjen – sæt din viden i spil
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / RFO 1698/2005 Om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter/Det danske landdistriktsprogram/Erhvervsudviklingsordningen
Projektets formål og indhold:
Formålet med projektet er, at viden og resultater fra projekter omsættes hurtigere, så landmændene får størst mulig
udbytte af udviklingsprojekter, som kan medvirke til at løfte bundlinjen på bedriften. Projekternes bedriftspotentiale om at
skabe effekt hos den enkelte landmand, omkring tilrettelæggelse af produktionen, værdiskabelse i produkterne, ledelsen
af medarbejdere, de økonomiske muligheder, rådgivningstilbud og meget mere, skal nå hurtigt og bredt ud til relevante
målgrupper for hurtigt, at skabe effekt. Såvel landmænd som rådgiver og projekter skal sætte deres viden i spil, for at
effekten nås på landmændenes bundlinjer og få projekternes erhvervspotentiale: at skabe effekt hos en stor gruppe af
landmand - udnyttet.
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Centret har projekter, der udvikler viden og metoder. Der er rådgivningsforløb, der sætter viden i spil hos den enkelte
landmand og skaber forandringer på bedriften. Der er processer, der får projekter og rådgivning med bedriftspotentiale til
at nå ud til mange landmænd. Projektet er unikt ved at se samlet på de tre forløb - udviklingen af viden, effekt hos landmanden og effekt hos landmændene - i én proces. En proces, der fører til, at viden og resultater fra projekter skaber
effekt hos landmanden, skal involvere såvel landmanden selv, som hans rådgivere samt projektets ledelse og medarbejdere i et dynamisk og interaktive forløb. Projektet vil udvikle metoder, der medvirker til hurtig ”omsætningshastighed”
af viden, værktøjer, metoder og andre resultater af netop afsluttede udviklingsprojekter, så både bedriftspotentialet og
erhvervspotentialet nås. Projektet vil også have fokus på, at relevante udviklings- og demonstrationsprojekter tilrettelægges således, at der i planlægnings- og gennemførelsesfasen er fokus på såvel bedriftspotentialet som erhvervspotentialet. Aktiviteterne vil være målrettet landmandens behov, og vil involvere rådgivere, der skal rådgive og/eller har
ansvar for, at landmandens samlede rådgivningsbehov opfyldes. Der vil være dialog med relevante projekter om,
hvordan de kan tilrettelægges og gennemføres, så deres resultater skaber størst mulig effekt hos landmændene og i
erhvervet.
Note 20. Demonstration af ny viden til økologisk jordbrug
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / RFO 1698/2005 Om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter/Det danske landdistriktsprogram/Erhvervsudviklingsordningen
Projektets formål og indhold:
Nyeste viden, nationalt og internationalt, indenfor særligt udvalgte fokusområder demonstreres for at understøtte en målrettet, troværdig og bæredygtig udvikling af økologisk jordbrug i Danmark. Fokus vil være på vækst og indtjening på bedrifterne, udvikling af rådgivningen til de økologiske producenter samt på at understøtte Økologivisionen. Viden og
demonstrationer formidles i de elektroniske -/trykte landbrugsmedier, ved deltagelse på kongresser, udstillinger og
møder for større eller mindre grupper af landmænd.
Note 21. Kontekstafhængige tjenester via mobile enheder
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / RFO 1698/2005 Om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter/Det danske landdistriktsprogram/Erhvervsudviklingsordningen
Projektets formål og indhold:
Formålet med projektet er at udnytte små programmer på mobile enheder – de såkaldte apps – til at skabe
tilgængelighed og forenklet interaktion for landmandens interaktion med IKT systemer, idet vi udnytter, at den mobile
enhed ved, hvem der bruger den; hvor den er; hvilke historiske og aktuelle informationer, der gælder for lokalitet og
kontekst og, om der er andre intelligente enheder i nærområdet.
Projektet indeholder 3 del-elementer:
•

Udvikling af informationsrige apps (små programmer, der afvikles på mobile enheder). Det kunne f.eks. være en app
målrettet hobbylandmandens behov for basal viden om naturpleje eller en app med instruktionsmateriale på
fremmed sprog til udenlandske medarbejdere.

•

Mobil adgang til eksisterende webbaserede informationssystemer og værktøjer. Her vil der især være fokus på, at
sikre tilgængelighed til relevante elementer på www.landmand.dk, så landmanden oplever et sammenhængende
system uanset, om han er på kontoret eller i felten.

•

Udvikling af apps, der kan fungere som de værktøjer landmanden benytter til at kommunikere med centrale
databaser så som Dansk Markdatabase og Kvægdatabasen. Sådanne apps vil udnytte lokalisering og konnektivitet
til at automatisere registreringer og på intelligent vis, afhængig af kontekst, tilbyde relevant beslutningsstøtte til
landmanden.
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Note 22. Landbruget og dets bygninger i landskabet
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / RFO 1698/2005 Om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter/Det danske landdistriktsprogram/Erhvervsudviklingsordningen
Projektets formål og indhold:
Projektet skal oparbejde og formidle viden, der sikrer landmanden et overblik og et veldefineret beslutningsgrundlag i
forbindelse med planlægningen af bedriftens udvikling samt at udvikle planlægningsmetoder, som sikrer landbrugets
interesser i kommunernes erhvervsudvikling.
Projektet indeholder 4 arbejdspakker:
• De større landbrugsbyggerier: Perspektiver for lokalisering samt udarbejdelse af forslag til landbrugsanlæg, bygninger
og landskabsplaner, der kan imødekomme de krav, der stilles, både i forhold til overordnede produktionsvilkår og
omgivelser.
• Plan og metode for fysisk planlægning – Landbruget i Landskabet: Arbejdspakken demonstrerer potentialet i og
metoder til samarbejde mellem landmænd, rådgivning og kommuner for den fremtidige landbrugsudvikling i
kommunerne. Der fokuseres på plan og metode (monitering, organisering, proces) til fremme af det primære
landbrugserhverv i den kommunale planlægning, med udgangspunkt i konkrete planer på bedriftsniveau og disses
samspil med kommunens udviklingsplaner, herunder kommuneplanen.

• Værdien af landdistriktsudvikling: Arbejdspakken skaber et overblik over de muligheder, landmanden har for at få
værdi af at engagere sig i landdistriktsudvikling. Dermed får landmanden mulighed for at vurdere, hvor han/hun skal
fokusere lokalt i forhold til egne kompetencer og interesser. Endvidere vil landmanden få et indblik i de
tilskudsmuligheder, der er for at udvikle bedriften i lokal sammenhæng. Samlet ventes det at bidrage positivt til
landmandens driftsresultat.

• Fokus på rådgivning: I arbejdspakken samles de erfaringer, der gøres i de øvrige pakker samt erfaringer fra
tilsvarende projekter/brancher og dermed dannes basis for kortlægning og kvalificering af det fremadrettede
rådgivningsbehov, herunder dennes organisering.
Note 23. Optimal foderforsyning og hjemmeblanding
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / RFO 1698/2005 Om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter/Det danske landdistriktsprogram/Erhvervsudviklingsordningen
Projektets formål og indhold:
Projektets overordnede formål er at optimere foderforsyningen og afgrødevalget på kvæg- og svinebrug.
Der anlægges en tværfagligt helhedsorienteret synsvinkel i projektet således, at miljøbelastningen søges minimeret
under hensyn til dyrenes sundhed og velfærd samt landmændenes produktionsøkonomi på tværs af mark og stald.
I projektet formidles og opdateres viden om optimering af de bedriftsspecifikke maskin- og arbejdsomkostninger i marken
med afsæt i videreudvikling af eksisterende værktøjer. Desuden vil der på basis af de nye værktøjer blive udviklet
tilsvarende værktøjer til økologiske malkekvægbedrifter og konventionelle svinebedrifter. Samtidig ønskes fordele og
udfordringer ved dyrkning og fodring med dansk dyrket kernemajs yderligere belyst.
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Note 24. På vej mod nul arbejdsulykker
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / RFO 1698/2005 Om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter/Det danske landdistriktsprogram/Erhvervsudviklingsordningen
Projektets formål og indhold:
Formålet med projektet er at få yderligere reduceret antallet af arbejdsulykker og nedslidningsramte i landbruget.
Desuden er målet klart at nå nul dødsulykker i landbruget. Der er til stadighed for mange arbejdsulykker og dødsulykker i
landbruget. Ulykker som primært har vist sig at skyldes - ikke så meget tekniske fejl – men menneskelige fejl.
Information og dialog synes at være de primære redskaber for at nå målet, men indsatsen er flerstrenget med en
kombination af flere virkemidler. Projekt vil bidrage til en virkningsfuld arbejdsmiljøindsats, der vil bygge på
en flerstrenget indsats med kombination af mange virkemidler, integration af både pisk, gulerod og prædiken samt
integration i virksomhedernes strategi og drift
Projektet består af 4 arbejdspakker:
• Viden om ulykker i landbruget: Der sker en opsamling på de dødsulykker, som er forekommet i landbruget inden for
de sidste 10 år samt en analyse af ulykker med henblik på at kunne målrette indsatsen mod dødsulykker.
• Incitamenterne for et godt arbejdsmiljø: Der gennemføres en indsats med henblik på at gøre opmærksom på
incitamenter, der er i et godt arbejdsmiljø.
• Formidling og bearbejdning af lovgivning: Der sker en formidling af lovstof og udarbejdelse af vejledninger mm til at
lette forståelsen af lovstoffet og dermed implementeringen af dette.
• Nedslidning: Der sættes fokus på støv og ergonomi.
Note 25. Arbejdsplanlægning på operationelt plan
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / RFO 1698/2005 Om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter/Det danske landdistriktsprogram/Erhvervsudviklingsordningen
Projektets formål og indhold:
Projektet imødekommer det stigende behov for let anvendelige ledelsesværktøjer og virkningsfulde rådgivningsmetoder,
der er opstået sideløbende med de voksende besætningsstørrelser i de sidste 10 år. Formålet er at sikre effektiv ledelse
på kvægbedrifterne gennem anvendelse af målrettede let anvendelige Lean-ledelsesværktøjer. Værktøjerne skal sikre
en mere tidssvarende ledelsesmetode, der sikrer forbedret kommunikation, bedre ledelsesopfølgning og indkøring af nye
medarbejdere samt opfølgning på trivslen mellem arbejdsgiver og medarbejdere. Endvidere er projektets formål at
medvirke til en mere effektiv og effektfuld implementering af nye arbejdsplanlægningsværktøjer hos landmænd, hvor
traditionel rådgivning har manglende effekt.
Med reference til erfaringerne fra 2010 og 2011 med udvikling og demonstration af let anvendelige Lean-værktøjer vil der
i projektet blive arbejdet med nye konkrete ledelsesværktøjer med udgangspunkt i Lean (A3, spørgeteknik, motivation af
medarbejdere, personprofiler, trivselsundersøgelser, rekruttering og indkøring, plan-do-check-act, standard-do-check-act
samt Kanban kort). For det andet testes og afprøves en ny rådgivningsmetode, hvor en praktisk orienteret driftsleder
yder rådgivning på staldgangen, når arbejdet udføres. Derved sikres en mere optimal effekt af rådgivningen ved, at
driftslederen som rådgiverens forlængede arm i samarbejde med landmanden og de ansatte kan demonstrere og sparre
på konkrete ledelses- og managementudfordringer i hverdagen.
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Note 26. Lean i kvægbruget
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / RFO 1698/2005 Om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter/Det danske landdistriktsprogram/Erhvervsudviklingsordningen
Projektets formål og indhold:
Formålet med dette projekt er at sprede viden om anvendelsen af Lean-værktøjer gennem en række demonstrationsaktiviteter samt at fastholde brugen af nye og allerede udviklede Lean-værktøjer. Værktøjerne bygger på erfaringer fra en
række andre virksomhedstyper og er blevet videreudviklet til kvægbruget i 2010 og 2011. Disse projekter har vist, at der
er store gevinster at hente ved at indføre Lean-værktøjer på kvægbrug, men for at sikre en større udbredelse vil der
gennem dette projekt ske en målrettet demonstrations- og formidlingsindsats.
I projektet demonstreres helt nye Lean-værktøjer som 9 spildtyper, TPM (Total Production Maintenance) og Kaizen (løbende forbedringer) på udvalgte bedrifter. Projektet sikrer, at der sker en kobling og synergi mellem de førnævnte værktøjer samt Lean-værktøjerne 5S, værdistrømsanalyse og tavlemøder fra 2010 og dermed den videre udbredelse af Leanværktøjer i kvægbruget. Dette vil ske gennem en række demonstrationsaktiviteter på udvalgte bedrifter, ved gennemførsel af landmandskurser for driftsledere, undervisning på landbrugsskoler samt en række andre kommunikationsaktiviteter som deltagelse i faglige arrangementer og erfa-dage. Med anvendelsen af Lean og en række andre praktiske
ledelsesværktøjer sikres både kvalitet og effektivitet i det udførte arbejde samtidig med, at de ansatte opnår langt større
engagement, arbejdstilfredshed og bedre arbejdsmiljø, fordi de involveres aktivt i den løbende optimering på bedriften.
Note 27. Dyrevelfærds- og miljøforbedrende produktionssystemer
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / RFO 1698/2005 Om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter/Det danske landdistriktsprogram/Erhvervsudviklingsordningen
Projektets formål og indhold:
Projektets formål er at formidle ny viden om miljø- og velfærdsforbedringer af eksisterende stalde samt billigt nyt kvalitetsbyggeri under hensyntagen til kvægbrugets nuværende økonomiske situation samtidig med, at fødevaresikkerheden
og -kvaliteten sikres.
Der gennemføres FarmTests, som tager udgangspunkt i højaktuelle problemstillinger i kvægbruget eller nye
produktionsteknikker for 2012. Disse nye miljø- og dyrevelfærdsfremmende produkter til kvægbruget demonstreres i
praksis og afrapporteres i FarmTests direkte til landmænd, konsulenter og dyrlæger ect.
Note 28. Repromanagement
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / RFO 1698/2005 Om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter/Det danske landdistriktsprogram/Erhvervsudviklingsordningen
Projektets formål og indhold:
Formål med projektet er at beskrive, udvikle og teste en udskrift, der tidsmæssigt kobler reproduktionen i den enkelte
besætning med specifikke ernærings- og sundhedsmæssige hændelser. Med henblik herpå gennemgøres følgende:
Overordnet funktionalitetsbeskrivelse af udskrift færdiggøres med afsæt i undersøgelserne, der er udført i 2011,
beskrivelse af layout, beskrivelse af datagrundlag, programmering og test af udskriften.
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Note 29. Fastlæggelse af værdien af krydsning af Kombi-Kryds – udvikling
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / RFO 1698/2005 Om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter/Det danske landdistriktsprogram/Erhvervsudviklingsordningen
Projektets formål og indhold:
Det er projektets formål at beregne krydsningsfrodigheden for økonomisk vigtige egenskaber samt at beregne den
økonomiske effekt af at anvende krydsning. Målet er desuden at udvikle simulerings-programmet SimHerd til ”Simherd
Crossbred”, så det vil være i stand til at beregne den økonomiske effekt af krydsning i den enkelte besætning. Baseret
på kendskab til de enkelte racers niveauer for egenskaberne samt krydsningsfrodighederne beregnet i projektet munder
projektet ud i anbefalinger til racevalg og valg af krydsningssystem for 4 forskellige produktionssystemer.
Data fra besætninger, der anvender systematisk krydsning - herunder Kombi-Kryds - editeres, så krydsningsfrodigheden
kan beregnes. Den økonomiske effekt af krydsning beregnes på to måder i projektet: 1) Ved at summere effekten af
krydsningsfrodigheden for enkeltegenskaber samt 2) Ved at beregne forskellen i økonomisk afkast imellem renracede
dyr og krydsninger (HF * Nordisk Rødt krydsninger, HF * Jersey krydsninger, og Nordisk Rødt * Jersey krydsninger) på
basis af registreringer og aktuelle økonomiske forudsætninger i 4 udvalgte besætninger. Simuleringsprogrammet
SimHerd, der er udviklet ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, Institut for Husdyrbiologi-og sundhed, videreudvikles, så effekten af forskellige krydsnings-systemer kan afprøves i forskellige produktionssystemer.
Det færdigudviklede ”Simherd Crossbred” anvendes til fastlæggelse af de forskellige racers og krydsnings-systemers
egnethed under forskellige produktionsforhold.
Note 30. Dynamiske deltidsbedrifter
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / RFO 1698/2005 Om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter/Det danske landdistriktsprogram/Erhvervsudviklingsordningen
Projektets formål og indhold:
Formålet med projektet er, at deltidslandmænd oplever en konkurrencedygtig og dynamisk rådgivning, som giver medog modspil i udviklingen af et mangfoldigt deltidslandbrug og medvirker til at skabe en god forretning på bedriften samt til
det gode liv i landdistriktet. Deltidslandmænd og landboere skal i endnu højere grad opleve at få inspiration fra rådgivere,
der kan udfordre dem såvel landbrugsfagligt, natur- og miljømæssigt, som menneskeligt i udviklingen af deres bedrift.
Rådgivningen til deltidslandmænd skal have fokus på såvel forretningsudviklingen af virksomheden, de økonomiske
forudsætninger og muligheder som tilrettelæggelse af produktionen og differentiering af produkter – og samtidig
medvirke til, at familien får et attraktivt liv på landet. Projektet vil endvidere sikre opmærksomhed på deltidslandmændenes samfundsmæssige og økonomiske betydning samt deres produktionsmæssige udfordringer.
Note 31. Fastlæggelse af værdien af krydsning af Kombi-kryds – demo
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / RFO 1698/2005 Om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter/Det danske landdistriktsprogram/Erhvervsudviklingsordningen
Projektets formål og indhold:
Det er projektets overordnede formål at øge vidensniveauet om krydsning og derigennem øge anvendelsen af systematiske krydsningsprogrammer. Det sker via demonstration af den viden, der skabes i projektet ”Fastlæggelse af
værdien af krydsning og implementering af Kombi-Kryds – Udvikling” samt øvrig information om krydsning.
Vidensniveauet øges ved:
• Fremstilling af anvendelses- og rådgivningskoncept for Kombi-Kryds samt øvrige krydsningsmetoder
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• Regionale og landsdækkende mødeaktiviteter
• Massiv information i landbrugsmedier
• Deltagelse i kvæg-events
• Opretholdelse og ajourføring af temaside om krydsning på Videncentret for Landbrugs hjemmeside
• Organisering af en gruppe af specialiserede krydsningsrådgivere
• Udarbejdelse af det organisatoriske grundlag for en platform for fremtidig rådgivning om krydsning
• Opfølgning og rådgivning i de 5 demonstrationsbesætninger.
Note 32. Demonstration af dynamisk driftledelse
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / RFO 1698/2005 Om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter/Det danske landdistriktsprogram/Erhvervsudviklingsordningen
Projektets formål og indhold:
I projektet demonstreres praktiske værktøjer og metoder inden for overordnet ledelse, strategisk udvikling, økonomisk
styring, risikostyring og virksomhedsledelse.
Note 33. Børn & landbrug
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / RFO 1698/2005 Om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter/Det danske landdistriktsprogram/Børne- og
ungdomsaktiviteter
Projektets formål og indhold:
Projektets formål er at beskytte børn på landet. En informationsindsats målrettet børn og forældre på landet skal
medvirke til at nå et mål om 0-dødsulykker for børn på landet samt en kraftig reduktion af alvorlige ulykker, hvor børn er
involveret.
Dyrskuer er velbesøgte arrangementer for såvel børn som voksne. På 10 udvalgte arrangementer vil der ske en formidling af budskabet om større sikkerhed for børn på landet. På dyrskuerne vil der blive opsat en aktivitet, der kan tiltrække
både børn og voksne. Her vil der være rig mulighed for, at tale sikkerhed med en arbejdsmiljøkonsulent. Der vil blive
uddelt en ”pakke” af materialer til at tage med hjem. Blandt andet vil der være materiale, der kan sætte børn og
sikkerhed i fokus via børneinspirerende aktiviteter. Aktiviteterne vil lægge op til snak mellem forældre og børn om børns
færden på en landbrugsejendom.
Note 34. Bio-Methane Regions
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / EU’s energiprogram Intelligent Energy Europe
Projektets formål og indhold:
Videncentret for Landbrug deltager i et EU projekt finansieret af Intelligent Energy Europe med 12 deltagende lande. I
projektet vil en række del-aktiviteter under punktet ”Demonstration af forudsætningerne for etablering af bioenergianlæg
med fokus på biomasseressourcer, biomassepotentialer, miljøeffekter, logistik og infrastruktur på bedriftsniveau og i
lokalområdet” blive gennemført i EU-projektet.
I projektet fokuseres på regionale eller lokale modeller for afsætning af biogas og på hvorledes landmænd kan eje bioenergianlæg og levere til forskellige afsætningskanaler, hvor der er særligt fokus på at udvikle et grønt gasmarked, samt
afsætning af certificeret biogas til naturgasnettet. Lokale modeller fra Region Midt og Region Nord er inspirationskilder og
nævnt eksplicit. Det samme gælder biogas fællesanlæg som andelsselskab. Nytteværdien for landmanden er deltagelse
i projektet omkring biogasudviklingen og den fleksible afsætningsstruktur, hvor forskellige typer biogasanlæg kan levere
gas til et logistiksystem og distribuere biogassen, hvor det er mest hensigtsmæssigt – og f.eks. få adgang til et fremtidigt
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europæisk biogasmarked. Dette er også grundlaget for et samarbejde med Energinet.dk om en dansk biogasmarkedsmodel, der opererer med et nært samspil mellem biogasproduktionen, forsyning af et nærmarked og forsendelse af
biogas til naturgasnettet.
Note 35. Fra ide til færdigt byggeri
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / RFO 1698/2005 Om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter/Det danske landdistriktsprogram/Erhvervsudviklingsordningen
Projektets formål og indhold:
I projektet demonstreres et værktøj, der sikrer, at landmanden får konkretiseret og kvalitetssikret sine byggeplaner og
efterfølgende får projekteret samt gennemført nybyggeri eller renovering. Værktøjet er en ny ”rådgivningspakke”, som et
tværfagligt team af konsulenter efteruddannes til at anvende og demonstrere med henblik på at hjælpe landmanden
optimalt gennem byggeprocessen.
Note 36. De store landbrugsbyggerier og deres placering
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / RFO 1698/2005 Om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter/Det danske landdistriktsprogram/Erhvervsudviklingsordningen
Projektets formål og indhold:
Der forberedes og gennemføres en workshop om bæredygtighed i landbrugsbyggeri.
Note 37. Robuste økonomiske analyser
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Projektets overordnede formål er at udarbejde og analysere rådgivningsmetoder og værktøjer, der gør landmanden og
dennes rådgivere i stand til at træffe økonomisk bæredygtige beslutninger, således at der sker en hurtigere og smidigere
tilpasning af primærproduktionen. Desuden er formålet at stille resultater, konklusioner og forventninger fra robuste økonomiske værktøjer til rådighed, som matcher de udfordringer, som landbruget møder i dag. Formålet er endvidere at
understøtte rådgivningen via modeller og værktøjer, som kan håndtere scenarier og skøn med tilhørende sandsynlighedsfordelinger på såvel kort som lang sigt for udvalgte råvarer og finansielle produkter.
Projektaktiviteterne er struktureret som fire fokusområder, hvor specielt fokus på metodegrundlag for de økonomiske
analyser indeholder udarbejdelse af metoder til at sikre robuste konklusioner samt relevante og praksisnære anbefalinger til landmanden. Fokus på økonomi på den enkelte bedrift og økonomiske perspektiver for erhvervet indeholder
aktuelle aktiviteter, der er udvalgt med henblik på at sikre, at der både i primærproduktionen og for erhvervet generelt
tages økonomisk bæredygtige beslutninger.
Note 38. Effektiv formidling af faglig viden
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Der bruges store summer på forskning for at producere ny viden til jordbrugssektoren. Viden gør kun en forskel, hvis den
når helt ud til den enkelte landmand, og dér påvirker de handlinger, som denne udfører. Videncentret for Landbrug formidler viden i en lang række kanaler, herunder hjemmesider som vfl.dk, Landmand.dk og LandbrugsInfo.dk. Derudover
anvendes pjecer, foredrag, artikler i fagbladene, konferencer, udstillinger, kurser og video.
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Nærværende projekt skal sikre, at der løbende sker en udvikling i måden, centret mest effektivt får budskabet ud til
brugerne uanset platform: Støtte til at sikre et mere målrettet valg af metoder; kontekstualisering og personificering af
indhold på LandbrugsInfo via web 2.0 teknologier, forbedring af formidlingen af nye regler og lovgivning; deltagelse i
Agromek og præsentation af viden inden for centrale områder af den både den konventionelle og den økologiske
fødevareproduktion til pressen og andre centrale målgrupper.
Note 39. Specialrådgivning og videnbase
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Det primære formål med projektet er at yde den enkelte landmand - enten direkte eller gennem sin lokale rådgiver adgang til den nyeste viden om produktionen og driftens teknologiske muligheder. Adgang til specialviden sikrer landmanden et solidt fagligt beslutningsgrundlag for justeringer og nytænkning i forhold til produktionens gennemførelse.
I projektet ajourføres og formidles viden fra både igangværende og nyligt afsluttede forskningsprojekter i ind- og udland,
og der indsamles og formidles informationer omkring den faglige betydning af nye regler og love. Aktiviteterne sikrer
specialviden i forhold til produktionsfaglige spørgsmål vedr. både markdrift og husdyr foruden de omkringliggende
støttefunktioner som økonomi, jura og it. Projektet vil særligt beskæftige sig med markdriftsmanagement på såvel
kvægbrug som svine- og planteavlsbrug, næringsstofudnyttelse, afgrødefølge, herunder indpasning af efter- og mellemafgrøder og optimal anvendelse af planteværnsmidler. Der bliver fokuseret på afgrødekvalitet, såvel til human ernæring
som foder til de respektive husdyr-produktioner. Projektet har fokus på at sikre landmanden et helhedsorienteret beslutningsgrundlag – hvorfor der også udføres specialrådgivning om nye regler og rammebetingelser, som kan sikre
landmanden den nødvendige viden i forhold til at drive en helhedsorienteret økonomisk rentabel produktion. Projektets
resultater er målrettet såvel økologiske som konventionelle landbrug.
Note 40. Sæt viden om natur og miljø i arbejde
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Projektets formål er at samle viden og sætte den i arbejde ved at give kompetent rådgivning om de faglige og administrative spørgsmål i relation til landbrugets miljø- og gødningshåndtering samt enkeltbetalingsordningen og krydsoverensstemmelse.
I projektet vil der blive arbejdet med at sikre en faglig optimal og prisbillig rådgivning på baggrund af nyeste viden til landmanden, således at han kan håndtere og udvikle bedriften under hensyntagen til de stadig mere indviklede sammenhænge og krav til miljø, natur- og arealforvaltning. Projektet omfatter formidling og afklaring af faglige forhold i relation til
miljø- og arealrelaterede krav og muligheder, som kommer i forbindelse med implementeringen af Vand og Naturplanerne samt Grøn Vækst, arealforvaltning, mark- og gødningsplanlægning, husdyrindberetning og enkeltbetalingsordningen.
Note 41. Bioenergikoncept og landmanden som energileverandør
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Formålet med projektet er at belyse og formidle ny viden om de produktionsteknologiske potentialer for at indlejre bioenergi som ny driftsgren i landbrugsproduktionen. Muligheder for energiproduktion baseret på energiafgrøder, husdyrgødning eller øvrige biprodukter fra den primære produktion belyses. Endvidere er formålet at belyse de økonomiske
muligheder ved hjælp af beslutningsstøtteværktøjer, cases og formidling. Primærproducenterne skal kunne vurdere
mulighederne for at etablere og eje dele af energi-infrastrukturen og for at høste produktivitets- og miljøforbedrende
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synergieffekter gennem vedvarende energiproduktion. Der gennemføres screening og beskrivelse af implementeringsegnede vedvarende energiteknologier (biogas, bioetanol, biodiesel, forbrænding, vind, sol, m.m.), således at
landmanden får et opdateret og udbygget katalog over de mest lovende energiteknologier på markedet. Der gives en
kort introduktion til hver af de udvalgte teknologier med angivelse af teknisk stadie, økonomiske forhold, fordele og
ulemper samt påvirkning af klima, natur og miljø. Der fortsættes en demonstration af biogaspotentialer i forskellige
relevante biomasser (husdyrgødning, gyllefibre, energiafgrøder, biprodukter). Udbyttepotentiale og optimal
dyrkningsteknik for flerårige energiafgrøder belyses. Der fokuseres på energipil, poppel og flerårige græsser og andre
arter, der viser sig relevante til biomasseproduktion f.eks. til produktion på arealer, som er marginale eller forventes
pålagt restriktioner med hensyn til miljø og næringsstofudledning. Det demonstreres, hvilke ejer- og samarbejdsformer
der vil være optimale for forskellige former for bioenergianlæg. Tankegangen i bioraffinering belyses og formidles til en
bred kreds af brugere. Det demonstreres, hvilke muligheder der ligger i at udvikle koncepter inden for bioraffinering med
henblik på at udvikle nye potentielle markeder for højværdiprodukter, der kan udvindes af biomassen inden anvendelsen
til energiproduktion.
Note 42. Udvikling og implementering af rådgivningskoncepter
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Formålet med projektet er at sikre svineproducenterne rådgivning med høj nytteværdi baseret på målrettede rådgivningsforløb. Kvaliteten af rådgivningen sikres gennem udarbejdelse af best-practise værktøjer og formidling af viden og
værktøjer på områder, der er aktuelle og relevante. Endvidere er der fokus på udnyttelse af synergier mellem agronomiel
og veterinær rådgivning, samt ressourcebesparende implementeringsmetoder. Den nyeste faglige viden om svineproduktion er til rådighed for alle svineproducenter, men til trods for dette ses fortsat en stor spredning i resultaterne. Endvidere oplever selv de bedste producenter, at det er nyttigt med sparring fra rådgivere, når ny viden skal implementeres
på bedriften eller arbejdsgange skal optimeres. Værktøjer og viden, der understøtter pasning af høj kvalitet og effektive
arbejdsgange er relevante for alle svineproducenter. Tilsvarende har producenternes rådgivere behov for metoder, der
understøtter en effektiv formidling i alle led.
Note 43. Målrettede virkemidler under Grøn vækst
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold: Januar 2012 – december 2014
Projektet formidler viden om og demonstrerer, hvordan landmanden kan målrette en række virkemidler, der skal gøre det
lettere at leve op til vækst samt natur- og miljømålsætninger under Grøn Vækst. Det kan f.eks. være minivådområder,
dyrkningstiltag eller drænfiltre.
Note 44. Konkurrence- og bæredygtigt byggeri
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Projektet har til formål at udvikle og formidle viden og anbefalinger til landmænd om, hvordan landbrugsbyggerier kan
være både konkurrence- og bæredygtige på samme tid.
I projektet laves en analyse og evaluering af 4-6 nyere landbrugsejendomme med fokus på byggeri og anlæg. Projektet
er inddelt i to overordnede temaer hhv. konkurrencedygtighed og bæredygtighed, og der vil i projektet søges erfaringer
og potentialer for at disse temaer bliver en integreret del i forbindelse med planlægning af landbrugsbyggeri. Der vil
fokuseres på, hvad der fungerer tilfredsstillende, og hvad der bør udvikles.
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Projektet vil opstille en række mulige løsninger for landmanden til at få et konkurrencedygtigt byggeri, der også er bæredygtigt på lang sigt. Demonstration af anbefalingerne vil føre til at landmanden kan tænke bredere og mere langsigtet
ved kommende ønsker til staldanlæg.
Note 45. Udvikling af økologisk jordbrug via formidling af den nyeste viden
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Projektet sikrer, at landmænd og rådgivere har adgang til den nyeste viden, der er brug for i den fortsatte udvikling af
økologisk jordbrugsproduktion. Projektet fokuserer på vækst og indtjening på de økologiske bedrifter, med en særlig
fokus på indsatsområder, der kan understøtte ØkologiVisionen. Projektet fokuserer på at skabe overblik og systematiserer den nyeste viden. Viden fra både nationale og internationale kilder gøres således effektivt tilgængeligt via
informationsmotorvejen LandbrugsInfo. Projektet omfatter alle væsentlige områder indenfor økologisk landbrug og vil i
særlig grad lægge vægt på ny viden omkring rammevilkår og miljølovgivning. Derudover opdaterer projektet den nyeste
viden indenfor økologisk plante- kvæg- og svineproduktion, energi- og klimaområdet samt markedet for økologiske
produkter.
Note 46. Få maksimalt udbytte af nye metoder på avlsområdet
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Formålet med projektet er primært at informere om genomisk selektion. Derudover skal der informeres om nyt indenfor
avlsværdital og avlsværdivurdering. Herved udnyttes det potentiale for produktivitetsstigning, som ligger i nye og
eksisterende værktøjer i avlsarbejdet. Informationen sker gennem KvægInfo, foredrag, informationsmøder og artikler til
relevante kvægavlsblade.
Note 47. ØkoProtein – Dansk økologisk protein til danske husdyr
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Projektet er en del af et projekt under GUDP og har til formål at bane vejen for en produktion af økologisk proteinfoder af
høj kvalitet til de økologiske husdyr. Projektet vil initiere en markedsbaseret økologisk vækst ved at øge forretningsmulighederne inden for dyrkning af bælgsæd, forarbejdning af proteinafgrøder samt salg af husdyrprodukter fra stald og
mejeri. Mulighed for selvforsyning hos producenterne øges og sikrer dermed en foderforsyning, der er uafhængig af
import og verdensmarkedspriser.
Med henblik herpå gennemføres:
• Test af udbytter, kvaliteter, fodringsmæssigt potentiale samt høstbarhed af alternative højtydende typer af
proteinafgrøder med hovedvægt på lupin og hestebønne.
• Undersøgelse af effekter af forskellige forarbejdningsprocesser på foderkvaliteter af proteinafgrøder til svin, fjerkræ og
kvæg.
• Tests af produktivitet og kvaliteter af mælk (og ost), svinekød samt æg efter optimeret fodring med forarbejdet
økologisk protein.
• Udarbejdelse af fremadrettede strategier for en dansk økologisk produktion af foderprotein. Yderligere praktiske,
lovmæssige og økonomiske barrierer i kæden fra dyrkning til fodring og salg identificeres, og interessentgrupper
inddrages for at finde løsninger.
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Note 48. Registrering og præsentation af data
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Dyreregistrering er det primære it-program til registrering af data, daglig styring ved hjælp af diverse styringslister samt i
rådgivningen af kvægbedrifter. Dyreregistrering er udviklet midt i 1990’erne og er ikke tidssvarende hverken teknologisk
eller funktionsmæssigt. Projektets formål er at omlægge Dyreregistrering, så programmet anvender den nyeste teknologi
med brugervenlighed og optimeret funktionalitet i fokus, så programmet bliver enklere og hurtigere for brugerne at
anvende. Effekten af et hurtigere og enklere system er, at både kvægbrugere og deres rådgivere skal bruge mindre tid
på selve it-arbejdet og samtidig får et bedre produkt, som kan anvendes i arbejdet med forbedringer på bedrifterne. Ved
at besøge kvægbrugere og deres rådgivere inddrages brugernes behov og ønsker og udvikler præcis det, der giver
nytteværdi på kvægbedrifterne.
Note 49. Strategier for anvendelse af genomiske test på besætningsniveau
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Formålet med projektet er at undersøge og formidle viden om tekniske og økonomiske konsekvenser af forskellige
strategier for anvendelse af genomiske test på besætningsniveau. Herunder skal det belyses, hvilke grupper af hundyr
det er mest optimalt at teste.
I projektet skal foretages en teknisk beskrivelse af relevante scenarier for anvendelse af genomiske test i brugsbesætninger. Et scenarie kunne være, at kvier og køer i besætningen testes med henblik på at inseminere den bedste andel
med kønssorteret sæd af malkeracetyre, mens den ringeste andel insemineres med sæd fra kødracetyre. Dette vil resultere i et højere avlsmæssigt niveau af de fremtidige kviekalve. I den sammenhæng skal det overvejes, om alle hundyr
skal testes, eller kun bestemte grupper. Et andet scenarie kunne være, at alle fødte kviekalve testes. De bedste anvendes til indsætning i besætningen, mens kviekalvene med det lavest avlsmæssige niveau kan sælges til en slagtekalvebesætning eller færdigfedes i besætningen. I dette scenarie øges det avlsmæssige niveau af alle køer i besætningen - ikke
kun på den andel, der skal producere næste generation af kviekalve. Dette scenarie kræver, at der produceres et overskud af kviekalve. Ud over den tekniske beskrivelse skal der beregnes et økonomisk udbytte af de enkelte scenarier.
Udbyttet af projektet er en teknisk og økonomisk beskrivelse af mulige scenarier for anvendelse af genomiske test i
brugsbesætninger. Den enkelte kvægbruger får dermed et grundlag for at vælge, om han vil anvende genomiske test
eller ej.
Note 50. Se til venstre
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Formålet med projektet er at reducere antallet af trafikulykker på de områder og veje, hvor færdselslovens regler er
gældende, og hvor traktorer og andre langsomt kørende motorredskaber er involveret. En opgørelse fra Vejdirektoratet
over dræbte og alvorligt tilskadekomne i perioden fra 2005 - 2009 viser, at det er medtrafikanterne, som forulykker ved
mødet med et langsomt kørende landbrugsredskab, fx en traktor eller andet motorredskab. Opgørelse viser, at langsomt
kørende landbrugsmaskiner på vejene er årsag til mange ulykker – også dødsulykker og især i forhold til venstresving,
hvor den langsomt kørende landbrugsmaskine standser op, da sker trafikulykkerne. Når antallet af ulykker med
venstresvingende traktorer og landbrugsredskaber skal reduceres, er det nødvendigt at sætte fokus både på de tragiske
ulykker, traktorførerne og trafikanterne. En kampagne ”Venstresving – risky ting” gennemføres over en 3–årig periode
2012-1214.
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Note 51. HighCrop - Højere produktivitet i dansk økologisk planteproduktion
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Projektet er en del af et projekt under GUDP. Nærværende projekt vedrører de aktiviteter, som Videncentret
gennemfører. Projektet har til formål at skabe vidensgrundlag for en større produktivitet i økologisk planteproduktion.
Samtidig sikres, at produktivitetsforøgelsen sker på et bæredygtigt grundlag og med høj miljømæssig troværdighed. Den
høje produktivitet opnås gennem sideløbende udvikling, demonstration og implementering af nye dyrknings-systemer.
Med henblik herpå gennemføres følgende:
• Økologiske markforsøg med efterafgrøder til biomasseproduktion, dyrkningssystemer med øget afgrødekonkurrence
og blandingsafgrøder for øget udbyttestabilitet.
• Udvikling af økologisk markplanlægningsværktøj incl. workshop/minikursus i anvendelse.
• Udvikling af visuelt beslutningsstøtteværktøj incl. workshop/minikursus i anvendelse.
• Vidensdeling og implementering af det samlede projekts aktiviteter. Det vil bl.a. ske gennem feltdage og
markvandringer både i forskningsaktiviteterne og de økologiske markforsøg.
• Webbaseret informationsmateriale om det samlede projekts resultater.
Note 52. Reduceret kvælstofudvaskning fra majs ved målrettet brug af efterafgrøder
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Projektet er en del af et projekt under GUDP. Nærværende projekt vedrører de aktiviteter, som Videncentret
gennemfører.
Forbedring af dyrkningsprocesserne i foderproduktionen: Der kan etableres efterafgrøder i majs, som kan optage
betydelige mængder af kvælstof om efteråret, uden at det påvirker majsens udbytte og kvalitet negativt. Der
gennemføres markforsøg til belysning af typen af efterafgrøde, såtidspunkt og såteknik for efterafgrøden. Endvidere
kombineres såningen med mekanisk ukrudtsbekæmpelse. Der udtages jordprøver til N-min bestemmelse for at belyse
effekten på udvaskningen.
Forbedrede dyrkningsprocesser, hvor der indgår ikke-kemisk ukrudtsbekæmpelse: Implementering af mekanisk
ukrudtsbekæmpelse som en del af IPM forudsætter, at der kan anvises effektive strategier for bekæmpelse af ukrudtet.
Eksempler på disse strategier belyses i markforsøg.
Note 53. Markedsdrevet, højværdi økologisk kødproduktion med robuste dyr
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Projektet er en del af 3 projekter: Summer, NoCast og PAROL under Organic RDD/ GUDP. Nærværende projekt
vedrører de aktiviteter, som Videncentret gennemfører. Formålet med projektet er at skabe en udviklingsvej til at
producere en større andel økologisk kød, som skiller sig væsentligt ud ved at have høj kød- og spisekvalitet, samtidig
med at der stilles særlige krav til ikke-materielle kvaliteter, som tilsammen kan retfærdiggøre overfor forbrugeren at de
økologiske kødprodukter skal sælges til en merpris i forhold til mere konventionelt producerede kødprodukter.
Igennem de 3 projekter projektets undersøges, demonstreres og koordineres forskellige indsatsområder til forbedring af
sundhed og dyrevelfærd, samt forbedring af kødets kvalitet, smag og fedtsyresammensætning i en produktion af økologisk svine- og oksekød, der er baseret på en stor mængde græs og grønt grovfoder. Der undersøges, hvilken effekt
valg af genotype, krydsningsavl og slagtetidspunkt har på kødkvalitet hos økologiske slagtesvin og slagtekalve. Derud-
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over undersøges, hvilken betydning en stor andel græs og grønt grovfoder kan have på produktivitet, velfærd og kødkvalitet hos slagtesvin og slagtekvæg, samt hvordan der kan gøres en strategisk indsat for at reducere parasitbelastningen og ornelugt hos slagtesvin, der ikke kastreres. Sammenfattende forventes dette at stimulere til mere diversificerede kødprodukter, som gør det muligt at lave specifik markedsføring og dermed opnå en større produktion og højere
markedsandel af økologisk kød.
Note 54. MultiTrust – Multikriteriel vurdering og kommunikation af effekterne af økologiske fødevaresystemer
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Projektet er en del af et større projekt under Organic RDD/GUDP, som har til formål at undersøge rodhårsvæksten og
størrelsen hos forskellige sorter af hvede, løg og salater. Projekts formål er at analysere og afprøve hvordan nye
metoder til multikriteriel analyse kan bidrage til at dokumentere og formidle en samlet vurdering af effekterne af
økologiske fødevaresystemer på samfundet og miljøet, og samtidig udvikle åben og troværdig kommunikation af de
komplekse sammenhænge og dermed fremme en langsigtet vækst af økologisk jordbrugsproduktion.
Projektet består af følgende aktiviteter:
• Gennemgang af eksisterende metoder til multikriteriel analyse og vurdering af, hvordan de på forskellig vis kan belyse
effekterne af økologisk fødevareproduktion.
• På basis af de kendte metoder udvikles model for multikriteriel analyse, der er skræddersyet til de særlige forhold og
principper i økologisk jordbrug og som åbner de bedste muligheder for kommunikation af egenskaberne i det samlede
økologiske fødevaresystem.
• En prototype til konkret multikriteriel analyse af økologisk jordbrug udvikles og afprøves i samarbejde med økologiske
landmænd og virksomheder og resultaterne af disse afprøvninger præsenteres for repræsentanter for forbrugere,
handlende, myndigheder, journalister og politikere for at afklare om de udviklede metoder giver anledning til en større
forståelse, interesse og tillid til økologiske fødevaresystemer.
• Resultaterne bliver formidlet via videnskabelige og populære artikler samt konferencer og arrangementer.
Videncentret deltager i hele projektet og har som vigtigste opgaver at indsamle viden om metoder til multikriteriel
vurdering, der bruges i udlandet til karakterisering af økologisk jordbrug, at organisere og afprøve prototype-metoden
sammen med danske økologiske landmænd og konsulenter, og at formidle projektets resultater.
Note 55. Kontrolleret dræning som virkemiddel til reduktion af kvælstofudledning til vandmiljøet
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Projektet er en del af et projekt under GUDP. Nærværende projekt vedrører de aktiviteter, som Videncentret
gennemfører.
Kontrolleret dræning afprøves på flere lokaliteter. Der etableres reguleringsbrønde, så vandstanden på dyrkningsfladen
kan kontrolleres og justeres. Et område med kontrolleret dræning sammenlignes med et andet område i samme mark
uden regulering af afdræningen. Afstrømningen af drænvand måles, og der udtages prøver af drænvandet til
bestemmelse af indholdet af kvælstof og fosfor. Kontrolleret dræning øger nedsivningen til grundvandet. Reduktionen af
nitrat i det nedsivende vand estimeres. Effekten af kontrolleret dræning på udbytte og plantevækst registreres.
Der udarbejdes en manual for kontrolleret dræning. Manualen skal indeholde følgende: Vejledning om udvælgelse af
egnede arealer ud fra økonomi og miljøeffekt, Fremgangsmåde ved projektering af kontrolleret dræning, Teknologi til
kontrolleret dræning og driftsvejledning, Dyrkningsvejledning for arealer med kontrolleret dræning, Kalkuler for etablering
og drift af kontrolleret dræning og Metoder til beregning af effekter af konkrete projekter.
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Note 56. OptiPlant, efter- og mellemafgrøder til optimering af kornbaserede planteproduktionssystemer
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Projektet er en del af et større projekt under GUDP. Projektets formål er at optimere efter- og mellemafgrøder som
centrale værktøjer til opnåelse af en bæredygtig planteproduktion – det vil sige at gøre efter- og mellemafgrøder til en
win-win strategi for miljø, klima og driftsøkonomi. Projektet vil udvikle dyrkningen af efter- og mellemafgrøder til
nuværende og fremtidige klima og dyrkningsforhold. I projektet kvantificeres effekt af arter, sorter og blandinger på miljø,
klima og produktionsøkonomi og når ud til slutbrugerne via beslutningsstøtteværktøjer, formidling og demonstration.
Det fastlægges, hvilke sorter, arter og blandinger, der skal screenes, samt hvilke etableringsmåder, der skal afprøves.
Efter- og mellemafgrøderne etableres iht. screeningsplanen. I efteråret udtages dels jordprøver, der analyseres for Nmin, dels planteprøver, der bl.a. analyseres for indhold af tørstof og kvælstof. Der udarbejdes en overordnet struktur for
et ”beslutningstræ” samt for de kommende dynamiske dyrkningsvejledninger, så det sikres, at den nødvendige viden og
øvrige informationer bliver indsamlet i de efterfølgende projektår. Udvælgelse af demo-ejendomme samt vurdering af de
økonomiske beregninger, der skal foretages igennem projektperioden. Projektets formål formidles i relevante
landbrugsfaglige medier og diskuteres i forhold til udfordringerne ift. øgede krav om efter- og mellemafgrøder.
Note 57. Økonomidatabase med kvalitet og kontinuitet for god anvendelse
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Formålet med projektet er at bidrage til at optimere udnyttelsen af de økonomiske data, der indsamles, og projektets
hovedformål er derfor at kvalitetssikre og automatisere dataindsamlingen samt konsolidere, videreudvikle og lette
tilgængeligheden til eksisterende database med henblik på sikre at der er et kvalitetssikret, bredt dækkende og
anvendeligt datagrundlag til rådighed.
Ved samling af alle årsrapporterne i en national database udgør databasen et unikt empirisk datagrundlag, som er
særdeles velegnet til økonomiske analyser, statistik-, benchmarking-, forsknings- og undervisningsformål.
Indsamlingen af økonomi- og produktionsoplysninger fra en stor andel af danske landmænd nationalt fordelt sikrer
endvidere repræsentation af den spredning, der erfaringsmæssigt findes i priser, udbytter, produktivitet og øvrige
driftsledelsesmæssige faktorer, som er nødvendige for udarbejdelse af anvendelsesorienterede og fagligt funderede
økonomiske analyser. For at sikre størst mulig værdi af datagrundlaget i databasen, er det vigtigt, at data er valide, og at
data-adgangen er hurtigt og effektivt samt at bearbejdningen af data i udtrækssituationen er pålidelig.
Note 58. Databaser – opsamling, analyser og anvendelse
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Videncentret for Landbrug driver en række landsdækkende centrale databaser, hvori der opsamles store mængder
produktionstekniske og økonomiske data vedrørende driften af den enkelte landbrugsbedrift. Databaserne er landsdækkende og rummer data fra både økologiske og konventionelle bedrifter. Projektets overordnede formål er, set over den
samlede projektperiode på tre år at sikre, at dette omfattende og helt unikke empiriske datagrundlag let kan tilgås.
Projektets indhold i 2012 består af en række aktiviteter, hvor der arbejdes med at forbedre mulighederne for udveksling
af data mellem de forskellige databaser og andre faglige it-systemer, gennem udvikling af en række standard ”snitflader”.
Samtidig sættes fokus på effektsikring ved at formidle bredt om mulighederne og perspektiverne ved en øget anvendelse
af de mange data. Endvidere arbejdes med at forbedre brugeroplevelsen og den generelle performance på de forskellige
systemer, herunder også sikre en smidig og sikker brugeradgang baseret på et fælles logon-system, der senere i projekt-
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perioden kan integreres med Nem-ID. Endelig vil der som en mindre del af projektet blive gennemført nødvendige
udviklingstiltag på specifikke databaser for at sikre tidssvarende funktionalitet
Note 59. Planteproduktion og næringsstofoptimering
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Formålet med projektet er at fastlægge behovet for næringsstoftilførsel til afgrøderne, som bl.a. danner baggrund for de
normer, der ligger til grund for udarbejdelse af bedrifternes gødningsplaner og for Plantedirektoratets normsæt. Formålet
er endvidere at forbedre næringsstofstrategierne bl.a. ved øget anvendelse af analyser af husdyrgødning og
plantemateriale samt optimeret anvendelse af datahåndteringen for jordbundsanalyser. Målet er samlet set at optimere
anvendelsen af næringsstofferne og reducere næringsstoftabet.
Projektet består af 7 arbejdspakker:
• Reduktion af kvælstoftabet ved behovsbestemt kvælstoftilførsel
• Grønt regnskab og næringsstofbalancer
• Forbedrede næringsstofstrategier med fokus på kalium
• Optimering af anvendelse af gylleanalyser
• Reduktion af næringsstoftabet
• Optimering af brugen af planteanalyser
• Optimering af brugen af jordbundsanalyser
Der gennemføres markforsøg til belysning af afgrødernes kvælstofbehov, som danner baggrund for fastsættelse af
normerne for afgrødernes kvælstofbehov, der bl.a. indgår i bekendtgørelsen vedr. gødskningsnormerne. Endvidere vil
det potentielle næringsstoftab blive beregnet. Datagrundlaget for udarbejdelse af Grønt Regnskab opdateres. Næringsstofstrategierne vurderes med fokus på husdyrgødningsanalyser og kaliumflowet på kvægbrug. Der foretages en
monitering af næringsstofindholdet i majs og kartofler, som danner basis for fastsættelse af referenceværdier ved
anvendelse af planteanalyser i rådgivningen. Analysedatabasen til håndtering af jordbundsanalyser og fastsættelse af
kalkbehovet på den enkelte mark videreudvikles og automatiseres. I samarbejde med Københavns Universitet
undersøges en ny jordbundsanalyse til fastlæggelse af markens behov for tilførsel af fosfor.
Note 60. Højere fodereffektivitet ved brug af vægtdata i foderforsyningen
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Det overordnede formål med projektet er at øge fodereffektiviteten ved at inddrage eksisterende information om køernes
vægt i systemer til foderstyring. Formålet med den ene arbejdspakke er at inddrage vægtinformation i den løbende
evaluering af fodertildelingen. Formålet med den anden arbejdspakke er at undersøge mulighederne for at øge
fodereffektiviteten ved at styre fodertildelingen på basis af køernes vægtudvikling i stedet for alene at styre
fodertildelingen på basis af ydelse og afstand fra kælvning.
Projektet består af 2 arbejdspakker:
• Udvikling og implementering af algoritmer til foderstyring: I arbejdspakken anvendes algoritmer til tolkning af
information om køernes vægt og vægtudvikling gennem laktationen, og algoritmerne indarbejdes i de it-systemer, der
almindeligvis bruges til evaluering af fodertildelingen. Det sker gennem en kombination af litteraturgennemgang,
statistisk analyse, indhentning af erfaringer på studietur samt dialog med mælkeproducenter om præsentation af
udvalgte nøgletal.
• Effekt på fodereffektivet ved fodring efter vægt: Der gennemføres en analyse af vægtdata fra praksis for at belyse, om
køernes ydelse afhænger af vægtudviklingen gennem laktationen som forventet på basis af resultater fra tidligere
forsøg ved Kvægbrugets Forsøgscenter. På baggrund af analysens resultater laves en række simuleringer i
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programmet SimHerd. Simuleringerne danner grundlaget for formidling af viden om, hvordan en fodringsstrategi
baseret på vægt skal fungere med hensyn til holdstørrelse, flytning af køer, antal foderblandinger mv.
Note 61. Integreret plantebeskyttelse (IPM)
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektets formål er at udvikle værktøjer til integreret bekæmpelse af ukrudt og svampesygdomme. Projektet er et led i
implementeringen af IPM-principperne, som er givet i rammedirektivet for bæredygtig anvendelse af pesticider. Endvidere vil projektet bidrage til, at bekæmpelsesbehovet kan fastlægges mere rationelt end tilfældet er i dag, samt at indsatsen af planteværnsmidler kan optimeres bl.a. via en forbedret timing.
Der bliver udviklet forslag til integreret bekæmpelse af ukrudt i sædskifter domineret af vintersæd. Der fokuseres særligt
på græsukrudt. Den forskningsmæssige basis bliver genereret i spiringsundersøgelser for græsukrudtsarterne, samt i
markforsøg. I markforsøgene kvantificeres effekterne af forskellige IPM-værktøjer. Disse værktøjer skal kunne bruges af
landmænd og rådgivere til at fastlægge bekæmpelsesbehovene mere præcist end det er muligt i dag. På baggrund af
dataindsamling i 2010 og 2011, samt litteraturstudier mv. opstilles modeller for bekæmpelse af henholdsvis Phoma i
vinterraps og skoldplet i byg. I 2012 og 2013 skal modellerne afprøves i Landsforsøg. For at sikre, at der sker en
erfaringsudveksling vedrørende implementeringen af IPM med andre europæiske lande deltager Videncentret,
Planteproduktion i Endure ERG, der er et europæisk netværk for forskere og rådgivere, som beskæftiger sig med IPM.
Dette sker bl.a. via et virtuelt informationscenter og et rådgivernetværk.
Note 62. Foder og miljø
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Det overordnede formål med projektet er at sikre, at den bedst mulige viden er til rådighed til at minimere foderets
indhold af protein og fosfor, så omkostningerne ved at leve op til miljøkrav bliver mindst mulige for svineproducenterne.
Projektet omfatter gennemførelse af forsøg med protein og aminosyrer til slagtesvin for at finde den billigste måde at leve
op til BAT-krav for ammoniakfordampning. Desuden indsamles data og der laves beregninger til den årlige opdatering af
normerne for svinegødningens indhold af N og P, samt viden om valg af råprotein- og fosforniveau ved miljøansøgninger
under de gældende BAT-krav, og der udvikles beregningsmodeller i regneark til hjælp ved miljøansøgninger.
Note 63. Reduceret tab fra mark til foderbord
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Formålet med projektet er at udvikle ny viden om, hvordan høstet udbytte og opfodret nettoudbytte samt tab af nettoenergi (FEN) og råprotein i ensilage kan opgøres ved hjælp af ny teknologi. Projektet skal desuden fastlægge tabenes
størrelse, den økonomiske betydning samt de største tabskilder for derved at udpege de vigtigste indsatsområder, der
kan reducere tabene.
Projektet vil opgøre de høstede udbytter og opfodrede nettoudbytter i ensilage på 8 kvægbedrifter ved vejning af alle
høstede læs og elektronisk dataopsamling af udfodrede mængder fra fuldfodervogne. Herudfra opgøres tabene på siloog afgrødeniveau, og den økonomiske betydning beregnes. Tabskilderne fastlægges blandt andet ved hjælp af trådløse
sensorer, der måler temperaturudviklingen i ensilage kontinuerligt gennem opbevarings- og opfodringsperioden.
Desuden fastlægges og testes et indeks for ensilagens aerobe stabilitet baseret på ensilagens gæringsprofil. Ud fra
resultaterne udpeges konkrete indsatsområder, der kan reducere tabene.
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Note 64. RoCo
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektet er en del af et større projekt under Organic RDD, som har til formål at undersøge rodhårsvæksten og størrelsen
hos forskellige sorter af hvede, løg og salater. Dette kombineres med gødskning med forskellige typer kompost og husdyrgødning. Forbrugernes opfattelse af kompost som gødning undersøges. Slutteligt testes kvaliteten af de producerede
afgrøder. Nærværende projekt vedrører de aktiviteter, som Videncentret gennemfører.
Projektet har til formål at påvise betydningen af rodhårenes udvikling og størrelse i afgrøder ved dyrkning med begrænsende mængder næringsstoffer, som det er tilfældet i økologisk produktion. Dette gøres ved hjælp af tre tilgange til
problemet:
•

Undersøge rodvækst hos forskellige sorter af hvede

•

Anvende kompost - baseret på recirkulering som gødning

•

Teste hvorledes hvedens bagekvalitet kan relateres til den begrænsede mængde næringsstoffer

Note 65. Landbrugsfaglige tilbud i landbrugsuddannelsen
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Uddannelse
Projektets formål og indhold:
Projektets formål er at sikre fagligt velkvalificerede og veluddannede unge til at varetage fremtidens landbrug. Formålet
er endvidere, at elever og unge ansatte i enten et praktikpladsforhold eller som nyuddannet kan gennemføre kurser og
kompetenceudvikling som en del af deres ansættelsesforhold eller i fritiden. Projektet indeholder flere delelementer,
hvilket er med til at opfylde projektets målsætning om at sikre faglige velkvalificerede unge i landbruget, samt at
fastholde dem i landbrugserhvervet i fremtiden: Konferencer/seminarer, fagkurser, fokus på fastholdelse i uddannelse og
erhverv, informere om uddannelsesmuligheder, ansættelses- og arbejdsforhold og information og formidling om
uddannelse og faglige tilbud gennem Agromek og dyrskuer.
Note 66. Automatisering af slagtegangen
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Teknologisk Institut, DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 67. Automatisering af tarmområdet
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Teknologisk Institut, DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 68. Måleteknologi til slagterierne
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Teknologisk Institut, DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
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Note 69. Forbedret arbejdsmiljø
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Teknologisk Institut, DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 70. Værktøjer til dokumentation sikkerhed
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Teknologisk Institut, DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 71. Udvikling af innovationsevne
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Teknologisk Institut, DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 72. IKT-udvikling
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Teknologisk Institut, DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 73. Hygiejnisk slagtning
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Teknologisk Institut, DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 74. Svinekød fokus på sundhed og kvalitet
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Teknologisk Institut, DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 75. Konservering af kødprodukter
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Teknologisk Institut, DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 76. Produktionseffektive værktøjer
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Teknologisk Institut, DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
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Note 77. Aut. af opskæring, udbening og pakning
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Teknologisk Institut, DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 78. Reduktion af salt og fedtindhold
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Teknologisk Institut, DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 79. Sortering m.v. hangrise
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Teknologisk Institut, DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 80. Uddannelse og forskning på kødområdet
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Teknologisk Institut, DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 81. Bibliotek
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Teknologisk Institut, DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 82. Dok. holdbarhed på køl og kvalitet af fersk kød
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Teknologisk Institut, DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 83. Miljø og bæredygtighed i kødindustrien
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Teknologisk Institut, DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 84. Ny procesteknologi til kød og kødprodukter
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Teknologisk Institut, DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
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Note 85. Avlsudvikling
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Landbrug & Fødevarer, Videncenter for Svineproduktion
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 86. Optimeret brug ingredienser
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Teknologisk Institut, DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 87. Metoder og hygiejneberedskab
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Teknologisk Institut, DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 88. Øget sporbarhed
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Teknologisk Institut, DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 89. Fedtkvalitet i svineproduktion
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Teknologisk Institut, DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 90. PIG VIEW - dynamisk konsekvensanalyse
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Teknologisk Institut, DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 91. Billigere foder
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Landbrug & Fødevarer, Videncenter for Svineproduktion
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 92. Højt fagl. vidensniveau - dyrevelfærd, råvare mv.
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Teknologisk Institut, DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
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Note 93. Storhytte til faringer på friland
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Udviklingscenter for Husdyr på friland k/s
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 94. Fremtidens produktionssystemer
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Landbrug & Fødevarer, Videncenter for Svineproduktion
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 95. Reduceret N-udskillelse og NH3 fordampning
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Landbrug & Fødevarer, Videncenter for Svineproduktion
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 96. Optimering af økologisk produktion
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Landbrug & Fødevarer, Videncenter for Svineproduktion
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 97. Klima, ventilation og energi
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / / Landbrug & Fødevarer, Videncenter for Svineproduktion
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 98. Høj spisekvalitet af fersk kød
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / / Teknologisk Institut, DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 99. Afsætningsfremme af svinekød - Japan
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Landbrug & Fødevarer - Svineslagteriforum
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 100. Afsætningsfremme af svinekød - Kina
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Landbrug & Fødevarer - Svineslagteriforum
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
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Note 101. Afsætningsfremme af svinekød - England
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Landbrug & Fødevarer - Svineslagteriforum
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 102. Svinekød - Mad, måltider og ernæring
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Landbrug & Fødevarer - Svineslagteriforum
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 103. Statistik og prognoser
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Landbrug & Fødevarer - Svineslagteriforum
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 104. Afsætningsfremme af svinekød - DK
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Landbrug & Fødevarer - Svineslagteriforum
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 105. Afsætningsfremme af svinekød - Tyskland
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Landbrug & Fødevarer - Svineslagteriforum
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 106. Markedsdata og bearbejdning
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Landbrug & Fødevarer - Svineslagteriforum
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 107. Markedsorienterede kvalitetsstandarder
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Landbrug & Fødevarer - Svineslagteriforum
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 108. Afsætningsfremme af svinekød - Sverige
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Landbrug & Fødevarer - Svineslagteriforum
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
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Note 109. Markedsovervågning af eksportmarkederne for danske smågrise, spec. det tyske marked
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Landbrug & Fødevarer - Svineslagteriforum
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 110. Forsknings- og udd.indsats svinekød
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Landbrug & Fødevarer - Svineslagteriforum
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 111. Fokus Fødevarer
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Landbrug & Fødevarer - Svineslagteriforum
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 112. Kontrol af transportstandard
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Landbrug & Fødevarer - Svineslagteriforum
Hovedformål: Sygdomsforebyggelse
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 113. Veterinær og fødevareforhold
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Landbrug & Fødevarer - Svineslagteriforum
Hovedformål: Sygdomsforebyggelse
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 114. Risikovurdering for fødevaresikkerhed og eksotiske husdyrsygdomme
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Landbrug & Fødevarer - Svineslagteriforum
Hovedformål: Sygdomsforebyggelse
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 115. Fødevaresikkerhed
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Landbrug & Fødevarer - Svineslagteriforum
Hovedformål: Sygdomsforebyggelse
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 116. Mikroteknologisk chip til analyse overfor svinepest
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Københavns Universitet
Hovedformål: Sygdomsforebyggelse
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
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Note 117. Veterinært beredskab og information
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Landbrug & Fødevarer - Svineslagteriforum
Hovedformål: Sygdomsforebyggelse
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 118. Vidensdeling, vidensopbygning og formidling
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Danske Slagtermestre
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 119. Medicinforbrug - Vetstatdata
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Københavns Universitet
Hovedformål: Sygdomsforebyggelse
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 120. MRSA-infektioner
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Odense Universitetshospital
Hovedformål: Sygdomsforebyggelse
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 121. Bedre foderudnyttelse hos slagtesvin
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Landbrug & Fødevarer, Videncenter for Svineproduktion
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / RFO 1698/2005 Om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter/Det danske landdistriktsprogram/Erhvervsudviklingsordningen
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 122. Forbedring af sundhed hos svin
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Landbrug & Fødevarer, Videncenter for Svineproduktion
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / RFO 1698/2005 Om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter/Det danske landdistriktsprogram/Erhvervsudviklingsordningen
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 123. Optimalt brug af antibiotika
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Landbrug & Fødevarer, Videncenter for Svineproduktion
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / RFO 1698/2005 Om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter/Det danske landdistriktsprogram/Erhvervsudviklingsordningen
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
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Note 124. Reduktion af dødelighed fra fødsel til slagtning
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Landbrug & Fødevarer, Videncenter for Svineproduktion
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / RFO 1698/2005 Om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter/Det danske landdistriktsprogram/Erhvervsudviklingsordningen
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 125. 35 fravænnede grise pr. årsso
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Landbrug & Fødevarer, Videncenter for Svineproduktion
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / RFO 1698/2005 Om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter/Det danske landdistriktsprogram/Erhvervsudviklingsordningen
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 126. Reduceret lugt
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / / Landbrug & Fødevarer, Videncenter for Svineproduktion
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / RFO 1698/2005 Om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter/Det danske landdistriktsprogram/Erhvervsudviklingsordningen
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 127. Alternativer til Kastration
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / / Landbrug & Fødevarer, Videncenter for Svineproduktion
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / RFO 1698/2005 Om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter/Det danske landdistriktsprogram/Erhvervsudviklingsordningen
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 128. Turbo på slagtesvineproduktionen
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Landbrug & Fødevarer, Videncenter for Svineproduktion
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / RFO 1698/2005 Om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter/Det danske landdistriktsprogram/Erhvervsudviklingsordningen
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 129. Sunde løsgående søer
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Landbrug & Fødevarer, Videncenter for Svineproduktion
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / RFO 1698/2005 Om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter/Det danske landdistriktsprogram/Erhvervsudviklingsordningen
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
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Note 130. Halebid og hele haler
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Landbrug & Fødevarer, Videncenter for Svineproduktion
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / RFO 1698/2005 Om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter/Det danske landdistriktsprogram/Erhvervsudviklingsordningen
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 131. IKT og Produktionsstyring
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Landbrug & Fødevarer, Videncenter for Svineproduktion
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / RFO 1698/2005 Om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter/Det danske landdistriktsprogram/Erhvervsudviklingsordningen
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 132. Foderets effekt på miljø
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Landbrug & Fødevarer, Videncenter for Svineproduktion
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / RFO 1698/2005 Om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter/Det danske landdistriktsprogram/Erhvervsudviklingsordningen
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 133. Beskæftigelses- og rodematerialer
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Landbrug & Fødevarer, Videncenter for Svineproduktion
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / RFO 1698/2005 Om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter/Det danske landdistriktsprogram/Erhvervsudviklingsordningen
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 134. Løbe-/kontrolstalde til løsgående søer
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Landbrug & Fødevarer, Videncenter for Svineproduktion
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / RFO 1698/2005 Om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter/Det danske landdistriktsprogram/Erhvervsudviklingsordningen
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 135. Salmonellahandlingsplaner og zoonosekontrol
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Landbrug & Fødevarer - Svineslagteriforum
Hovedformål: Kontrol
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
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Note 136. Kødsaftprøver - Salmonellahandlingsplan
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Landbrug & Fødevarer, Videncenter for Svineproduktion
Hovedformål: Kontrol
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 137. Kontrol af produktstandard
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Landbrug & Fødevarer, Videncenter for Svineproduktion
Hovedformål: Kontrol
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 138. Klassificeringskontrol for svin
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Klassificeringsudvalget for Svin, Kvæg og Får
Hovedformål: Kontrol
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 139. System kødsaftprøver
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Danske Slagtermestre
Hovedformål: Kontrol
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 140. Farestier og – stalde til løse søer
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Landbrug & Fødevarer, Videncenter for Svineproduktion
Hovedformål: Dyrevelfærd
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 141. Markedsdrevet dyrevelfærd løse søer
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Københavns Universitet
Hovedformål: Dyrevelfærd
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 142. Ny kombisti
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Københavns Universitet
Hovedformål: Dyrevelfærd
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 143. Dokumentation af dyrevelfærd
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Teknologisk Institut, DMRI
Hovedformål: Dyrevelfærd
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
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Note 144. Dyrevelfærd - implementering af ny EU - forordning
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden // Teknologisk Institut, DMRI
Hovedformål: Dyrevelfærd
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 145. Oplevelsesgang det gode håndværk
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Slagteriskolen i Roskilde
Hovedformål: Uddannelse
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 146. Kvægforskningsprojekter
Tilskudsmodtager: Mælkeafgiftsfonden / Århus Universitet, Videncentret for Landbrug, DTU, Københavns Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold: Der er tale om tilskud til nedenstående projekter via Mælkeafgiftsfonden. Der henvises til
afgiftsfondens budget for en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet
• Fænotypiske og genotypiske markører
• Milk genomics
• Hyppige in-line målinger og præcis diagnostik mod resistens for mastitis
• Nukleinsyrer – forbedret kvælstofudnyttelse
• Forbedret kvalitet af biprodukter som fodermidler
• Fluxkammermetode til emissionsmålinger
• Udvikling af metoder til estimering af iNDF i fodermidler
• Reduktion af frie fedtsyrer i mælk fra AMS
• Ny opkoncentrationsteknologi til malkekvæg
Videncentret for Landbrug
• Nordisk Avlsværdivurdering
Københavns Universitet: Det Biovidenskabelige Fakultet
• Den kultiverede komposteringsstald
• Endometritis (Børbetændelse) hos malkekvæg
Danmarks Tekniske Universitet
• Endometritis (Børbetændelse) hos malkekvæg
Nordisk AvlsværdiVurdering
• Genomisk selektion
Note 147. Mejeriforskningsprojekter
Tilskudsmodtager: Mælkeafgiftsfonden / Århus Universitet, Københavns Universitet, DTU, Bispebjerg Hospital
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold: Der er tale om tilskud til nedenstående projekter via Mælkeafgiftsfonden. Der henvises til
afgiftsfondens budget for en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
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Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet
• Identificering og karakterisering af vægtregulerende komponenter
• Karakterisering af nye laktose-reducerede mælkeprodukter
• Strukturforbedringer af mejeriprodukter
• Et gran salt
Københavns Universitet, Det Biovidenskabelige Fakultet
• Pro- og præbiotika, mikrodata og livsstilssygdomme
• Bæredygtig anvendelse af procesvand
• Effekter af mejeriprodukter på knogletæthed
• Et gran salt
• ProcesVand
Danmarks Tekniske Universitet
• Bæredygtig anvendelse af procesvand
Bispebjerg Hospital
• Betydningen af dagligt supplement med mælkeprotein
Note 148. Bekæmpelse af smitsomme kvægsygdomme
Tilskudsmodtager: Mælkeafgiftsfonden / Overvågningsudvalget for Smitsomme Kvægsygdomme
Hovedformål: Sygdomsbekæmpelse
Projektets formål og indhold: Der er tale om tilskud til nedenstående projekter via Mælkeafgiftsfonden. Der henvises til
afgiftsfondens budget for en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Overvågningsudvalget for Smitsomme Kvægsygdomme
• Bekæmpelse af smitsomme kvægsygdomme
Note 149. Projekt Ernæring og næringsstofbehov hos mink
Tilskudsmodtager: Pelsdyrafgiftsfonden
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold: Der er tale om tilskud til Pelsdyravlerforeningen via Pelsdyrafgiftsfonden. Der henvises til
afgiftsfondens budget for en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 150. Den sunde og robuste mink
Tilskudsmodtager: Pelsdyrafgiftsfonden
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold: Der er tale om tilskud til Pelsdyravlerforeningen via Pelsdyrafgiftsfonden. Der henvises til
afgiftsfondens budget for en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 151. Projekt med Københavns Universitet-Life
Tilskudsmodtager: Pelsdyrafgiftsfonden
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold: Der er tale om tilskud til Pelsdyravlerforeningen via Pelsdyrafgiftsfonden. Der henvises til
afgiftsfondens budget for en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.

56

Noter til supplerende oplysninger – basisbudgettet 2012
Note 152. Samarbejdsaftale med Veterinærinstitutet/DTU
Tilskudsmodtager: Pelsdyrafgiftsfonden
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om tilskud til Pelsdyravlerforeningen via Pelsdyrafgiftsfonden. Der henvises til fonden for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 153. Samarbejdsaftale med Københavns Universitet
Tilskudsmodtager: Pelsdyrafgiftsfonden
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold: Der er tale om tilskud til Pelsdyravlerforeningen via Pelsdyrafgiftsfonden. Der henvises til
afgiftsfondens budget for en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 154. Sygdomsbekæmpelse primært vedr. plasmacytose hos mink
Tilskudsmodtager: Pelsdyrafgiftsfonden
Hovedformål: Sygdomsbekæmpelse
Projektets formål og indhold:
Der er tale om tilskud til Pelsdyravlerforeningen via Pelsdyrafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for en
nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 155. Udvikling af økologi i detailhandelen
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold:
Formålet med projektet er at gennemføre effektive afsætningsfremmende aktiviteter, der bidrager til en fortsat økologisk
vækst. Dette skal ske ved at forstærke detailhandlens fokus på økologiske produkter, sortimenter og afsætning samt
motivere detailhandlen med inspiration til håndtering af en række nye udfordringer for den økologiske markedsindsats.
Projektet indeholder følgende hovedindsatsområder for økologi i dagligvarehandelen:
• Afsætningsfremme gennem øget økologisk differentiering
• Temabaserede markedsføringsaktiviteter
• Instore kampagner og synliggørelse via butiksmaterialer
• Understøtte lokale varer og varer fra mindre producenter
• Sortimentsudvikling og varepræsentation
• Etablering af nye afsætningskanaler i detailhandelen.
Note 156. Styrket forbrugertillid til økologi
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold:
Projektets formål er at fastholde og styrke forbrugertilliden til de økologiske fødevarer som basis for en markedsdrevet
vækst i økologi. Det sker via indsamling, bearbejdning og formidling af ny viden om forbrugerforventninger og faglige
løsninger, som forebygger aktuelle troværdighedsproblemer og sikrer en økologisk produktion i overensstemmelse med
de økologiske principper og forbrugerkrav til økologi. Projektet skal også skabe en bedre basis for klare og troværdige
anprisninger af de økologiske fødevarer. Vidensindsamling og analyse vil omfatte et nært samarbejde med forskere,
landmænd, lokale konsulenter, myndigheder, virksomheder og afsætningsleddet. Formidling af viden om de konkrete
problemstillinger og løsninger vil på samme måde ske i forhold til alle aktører i branchen via fagpressen og elektroniske
medier.
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Projektet omfatter indsamling af viden og analyse af forbrugerforventninger og faglige erfaringer og løsninger på 4
hovedindsatsområder:
• Områder hvor der i 2012 forventes nye harmoniserede økologiske produktionskrav, samt nye undtagelser i økologiske
produktionskrav. Bl.a. skal EU-fjerkræreglerne harmoniseres og udvikles for bl.a. at omfatte forældredyr og
hønnikeproduktion samt udpege egnede linjer til slagtekyllingeproduktion.
• Vurdering af nuværende praksis i økologisk produktion i forhold til de grundlæggende økologiske principper og kendte
forbrugerforventninger. Det vil omfatte områder, hvor strukturudvikling og vækst i specialiserede enheder sætter f.eks.
god afgræsning i mælkeproduktionen under pres, ligesom brugen af konventionel gødning og udearealer i fjerkræhold
skal vurderes i forhold til forbrugerforventninger.
• Områder hvor nye forbrugerforventninger til økologisk produktion udfordrer nuværende praksis herunder på klima- og
emballageområdet.
• Konsekvenser for forbrugertillid, der udspringer af økologimærkning på ikke regulerede non-food varer, samt når
andre miljømærker (Svanemærket, EU blomsten) kommer på fødevarer.
Projektet er ikke omfattet af statsstøttereglerne, da det ikke har markedsmæssige konsekvenser og derfor ikke påvirker
konkurrenceforholdene.
Note 157. International kædebearbejdning på de nære eksportmarkeder
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold:
Formålet med dette projekt er fortsat at sikre afsætning og synlighed af danske økologiske fødevarer på de nære
eksportmarkeder gennem initiativer som eks. minimesser, annoncer, eksportanalyser, samarbejde med udenlandske
detailhandelskæder mv.
Projektets hovedopgaver er at organisere om at gennemføre operationelle/taktiske fremstød for danske økologiske
fødevarer i samarbejde med attraktive internationale detailkæder i Sverige og Tyskland, som har økologi som en
prioriteret del af sit strategiske grundlag. Projektet arbejder for at fremme salget af økologiske fødevarer som helhed som
en samlende helhed, men vil også kunne være til stor støtte for den enkelte deltagende virksomhed i strategiske /taktiske
tiltag overfor de udvalgte samarbejdspartnere- en støtte rådgivning som kan sikre en længerevarende etablering i
markedet.
Note 158. Ny Nordisk Økologi
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold:
Formålet med projektet er at øge afsætningen af økologiske fødevarer via forbrugerinformation og afsætningsaktiviteter
for nye økologiske produkter inspireret af det Nye Nordiske Køkken.
Projektet indledes med en researchfase med identificering og afdækning af økologiske fødevareproducenter og avlere,
der i dag har produkter, der matcher det Nye Nordiske Køkken, og som i fællesskab vil kunne fremme afsætning af disse
varer. Dernæst etableres og opbygges et markedsføringskoncept for Ny Nordisk Økologi som kan anvendes i detailhandelen. Indsalg af kampagnen i detailhandelen med præsentation af indsalgsmateriale (skilte, foldere, demoer m.m.) samt
plan for gennemførsel af kampagnen i butikkerne. Der skal produceres markedsføringsmaterialer (opskrifter, skilte,
dolder, demoer m.m.). og efterfølgende gennemførelse af Ny Nordisk Økologi i detailkæderne. Dertil gennemføres
indsats til udvalgte medier (dagblade, fagblade, fødevaremagasiner m.m.). Herudover gennemføres en pressetur for
fødevarepublicister. Sideløbende gennemføres en forbrugerorienteret indsats, hvor Ny Nordisk Økologi præsenteres på
udvalgte forbrugermesser.
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Note 159. Økologisk mel i børnehøjde
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: afsætningsfremme
Projektets formål og indhold:
Formålet med projektet er at øge salget af økologisk mel i Danmark - primært til børnefamilier. Dette opnås ved
formidling af:
• faktuel information om den økologiske produktionsmetode, forarbejdningsmetoder og forskellige meltyper.
Informationen skal forankre en stærk kobling hos målgruppen mellem økologisk mel, god råvarekvalitet og rene,
sunde fødevarer.
• gode opskrifter på børnenes favoritter og nyttige bagetips, der skal inspirere og motivere såvel børn som forældre til at
bage med økologisk mel.
Den faktuelle information, opskrifter og bagetips formidles gennem et kombineret informations- og bagehæfte og et
kampagnesite målrettet børnefamilier. Målet er at distribuere hæftet gennem dagligvarehandlens butikker og ved De
Økologiske Høstmarkeder. Projektet vil også indeholde et indsalgsmodul, hvor målet er at få dagligvarekæderne til at
lave bagetemaer i salgsaviser, således at kampagnematerialet og det økologiske mel synliggøres yderligere for
målgruppen. Derudover vil projektet indeholde en PR indsats med henblik på at synliggøre kampagnens budskaber i
dagspressen og andre medier, der er relevante for målgruppen.
Note 160. Kompetencecenter for økologisk biogas
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Formålet med projektet er at samle viden og erfaring fra praksis og forskning og stille det til rådighed for landmænd
gennem kursusmateriale, nyhedsbreve, netværk og erfagrupper. Endvidere skal projektet sikre en hurtig og sikker
kompetenceopbygning og dokumentation om produktion af økologisk biogas i samspil og i overensstemmelse med
klimastrategien i Økologisk Landsforening. Projektet skal dokumentere miljø, natur, klima og produktionseffekter af
økologisk biogas samt beskrive prototyper for rentable biogasgårdanlæg til økologiske landbrug.
Der etableres et kompetencecenter, der skal samle viden og erfaringer med biogasproduktion i samspil med økologisk
landbrug. Særligt skal erfaringer fra Tyskland udnyttes i dansk sammenhæng, så økologiske landmænd i Danmark
hurtigt kan udnytte teknologien til mere effektiv og klimavenlig økologisk produktion med egenforsyning af økologisk
gødning. Der produceres kursusmateriale, netværksmøder, erfagrupper, studieture m.v. I samarbejde med tyske
rådgivere beskrives prototyper til gårdanlæg egnet til økologisk landbrug.
Note 161. Økologisk energi – forretningsudvikling af energiproduktion på økologiske landbrug
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Projektet skal fremme produktion af energi og energibesparelser på økologiske ejendomme. Projektet består af 2
arbejdspakker i 2012:
•

Forretnings- og finansieringsmodeller for energiproduktion på økologiske landbrug. Der udvikles en række
forretningsmodeller for anlæg til energiproduktion med tilknytning til økologiske landbrug. Modellerne dækker
solcelleanlæg, vindmølle, gårdmølle, gårdbiogasanlæg og fællesbiogasanlæg. I hver model beskrives
investeringsbehov, teknik, driftsbudget. Forskellige strategier for finansiering fremlægges for hver model.

•

Implementering af klimastrategi for økologisk jordbrug. Klimastrategien beskriver flere mål for økologisk jordbrug,
herunder energibesparelser og produktion af energi på økologiske ejendomme. I denne arbejdspakke gøres status
for den aktuelle energiproduktion, og der lægges planer og prognoser for, hvordan energiproduktionen kan øges og
fremdriften moniteres. Der udgives desuden vejledninger i, hvordan den enkelte økologiske landmand kan spare
energi, samt evt. producere energi med en eller flere af de modeller, der bliver beskrevet i arbejdspakke 1. Der
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tages initiativ til at stifte en producentforening for økologiske landmænd, der vil producere energi. Der lægges
desuden planer og prognoser for, hvordan økologisk landbrug kan nedbringe energiforbruget og fremdriften heri
moniteres. Gennem faktaark, artikler og åbne møder formidles mulighederne for at investere i vedvarende energi
og energibesparelser på økologiske landbrug. Der gennemføres i 2012 en klima-konference for økologiske
landmænd.
Note 162. NEXT – generation
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Projektets formål er at gøre landbruget mere attraktivt for næste generation ved at udvikle en mangfoldighed af
erhvervsaktiviteter i og ved det økologiske landbrug. Det sker ved at tilbyde rådgivning og støtte til iværksætteri,
forretningsudvikling og etablering af økologisk landbrugsproduktion og erhvervsvirksomhed, og samarbejde herom.
Ligeledes tilbydes netværk og støtte på tværs af generationer, så nye økologer kan overtage produktionen på
bæredygtige vilkår.
• Indsamling af erfaringer og behov gennem fokusgrupper: Grupper af økologiske landmænd inviteres til
gruppeinterviews med henblik på at identificere udfordringer og potentielle løsninger på generationskiftet. Tilsvarende
interviewes grupper af unge landmænd, der endnu ikke er etableret, for at identificere barrierer for at etablere sig som
økologisk landmand eller iværksætter. Der laves en vurdering og analyse af behovet for rådgivning og støtte.
• Generationskonference: Erfaringer fra aktivitet 1 formidles på en konference for alle interviewdeltagere og andre
interessenter. En del af konferencen bliver en generationsdating, hvor yngre og ældre generationer kan finde
hinanden og drøfte samarbejdsmuligheder.
• Succeshistorier formidles: Screening af økologiske iværksættervirksomheder, gode iværksætterhistorier og
businesscases, samt formidling af disse.
• Vejledningsmateriale: Udvikling af vejledningsmateriale og koncepter for støtte til unge iværksættere, samt afprøvning
af koncept på testgrupper, -personer.
• Site for kontakter mellem generationer på internettet (generations-dating).
Note 163. Intensiveret lokalt samarbejde i økologisk produktion
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Formålet er at fremme mulighederne for at udvikle og styrke økologisk produktion ved at konkretisere og fremme
samarbejde mellem økologiske producenter og virksomheder. Det skal give den enkelte landmand mulighed for at
udvikle og optimere sin produktion, fagligt og afsætningsmæssigt, uden nødvendigvis at udvide arealmæssigt. Derved
udvikles flere modeller og alternativer til stordrift og strukturudvikling.
Det sker ved at identificere igangværende samarbejder og beskrive og formidle disse således, at de kan virke som
inspiration for andre og ved at identificere barrierer og muligheder i forhold til igangværende og nye former for
samarbejder. Herudover skal projektet facilitere opstart af nyt samarbejde og udvikle en strategi for at fremme lokalt
samarbejde med udgangspunkt i økologisk jordbrug.
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Note 164. Fælles naturfremme i agerlandet
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Formålet er at skabe bedre overlevelse for agerlandets dyr. Det skal ske ved at facilitere samarbejdet mellem landmænd
i et lokalområde, så de i fællesskab kan arbejde for at bevare og skabe mere natur og biodiversitet. Projektet skal
desuden anvise konkrete løsninger og best practise til etablering af forskellige naturtiltag i agerlandet, herunder
insektvolde, naturstriber og barjordsstriber.
Første del af projektet er en demonstration af, hvordan en gruppe landmænd i et lokalområde kan koordinere naturtiltag,
så der skabes forbindelse mellem biotoperne i et større område til gavn for bl.a. insekter, agerhøns, harer og hjortevildt.
Der udarbejdes et såkaldt naturgrundlag (naturbeskrivelse) for området, og landmændene rådgives om valg og udførelse
af forskellige løsninger. Erfaringerne fra demonstrationen formidles via to markvandringer og løbende beskrivelser på
Økologisk Landsforenings hjemmeside, herunder kort, billeder og filmklip. I anden del af projektet udarbejdes en række
”best practice”-beskrivelser af etablering og pleje af konkrete tiltag afhængig af jordtype og maskiner til rådighed.
Note 165. Bedre Økologiske udbytter - identifikation af flaskehalse
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer /RFO 1698/2005 Om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter/Det danske landdistriktsprogram/Erhvervsudviklingsordningen
Projektets formål og indhold:
Formålet med projektet er at identificere de barrierer og flaskehalse, der har været begrænsende for udviklingen i
udbytteniveauet i økologisk planteavl. Med henblik herpå gennemføres følgende aktiviteter:
-

Indsamling af data til afgrænsning og beskrivelse af problemstillingen med de manglende udbytteforbedringer

-

Detaljeret beskrivelse af 5 ejendomme med særligt fokus på beslutningsgrundlaget bag de dispositioner der har ført
ejendommen fra at være konventionelt drevet til mindst 5 års økologisk drift.

-

Etablering af fokusgruppe på hver af de 5 værtsejendomme.

-

Indsatsområderne problematiseres og beskrives i detaljer med løsningsforslag og effektvurderinger

-

Udvikling af et rådgivningsværktøj der gør den økologiske planteavler i stand til at lokalisere de væsentligste
indsatsområder til forbedring af udbytte, kvalitet og værdi af hans afgrøder.

Note 166. Økologisk brødhvede online
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer /RFO 1698/2005 Om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter/Det danske landdistriktsprogram/Erhvervsudviklingsordningen
Projektets formål og indhold:
Projektets formål er at introducere en mere konsekvent og målrettet dyrkning af brødhvede til brød. Det skal ske ved at
demonstrere teknikker med øget rækkeafstand, reduceret gødningstildeling, jordløsning i vækstsæsonen, samt gamle og
moderne sorters reaktion på de valgte behandlinger.
Der laves konkrete afprøvninger af metoder, der skal forbedre dyrkningen af vårhvede til korn. Det er en 1-årig aktivitet
hvor formidling og interesseskabelse er meget centrale elementer. Afprøvningerne er et systematisk 2-faktorielt dyrkningsforsøg, hvor en moderne og en ældre hvedesort testes på vækst, udbytte og kvalitet gennem en hel dyrkningssæson. Designet skal være af en karakter, så der kan beregnes statistik og usikkerheder, dvs. at der skal være et antal
gentagelser og at parcelfordeling, pasning og registrering skal gennemføres med den nødvendige tekniske ekspertise.
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Formidlingen er en central leverance, hvortil der benyttes nogle utraditionelle kanaler i kombination med den normale formidling af planteavlsforsøg via de landbrugsfaglige medier. Det nye består af en online portal, hvor enhver kan se hveden gro, se forskelle i vækst i de forskellige behandlinger. Hvor man normalt laver et antal (3-4)registreringer gennem
vækstsæsonen og noterer karakterer for nogle få nøgleparametre, vil man med en fast forward-film kunne se afgrøderne
udvikle sig over en hel vækstsæson på få minutter. Denne type formidling skal tænkes som en skærm med flere felter: Et
onlinebillede der viser marken lige nu: vind, regn og vækst.. En film der rækker fra etablering til dags dato, inden for
vækstsæsonen. Der er her man kan se måneders vækst på få minutter. En række minifilm der viser de enkelte handlinger i dyrkningen, pløjning, gødskning, såning, strigling, høst, osv. Resultaterne af det ene års dyrkning giver ikke det
endelige resultat, men erfaringer fra projektet vil blive indføjet i de generelle dyrkningsvejledninger til inspiration.
Note 167. Økologisk biogas i Bording
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer /RFO 1698/2005 Om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter/Det danske landdistriktsprogram/Erhvervsudviklingsordningen
Projektets formål og indhold:
Projektet har til formål at styrke og udbrede viden om økologisk biogasanlæg ved at demonstrere synergieffekten mellem
biogas og landbrugsproduktion samt påpege de klimafordele der er ved, at bruge afgasset gylle. Formålet er at vise at
økologisk biogas kan erstatte den konventionelle husdyrgødning. En anden målsætning er at få mindsket
klimapåvirkningen fra den økologiske landbrugsproduktion. Begge dele kan imødekommes med økologisk biogas.
Der laves grønt regnskab for bedriften, inkl. et CO2-regnskab. Der skal leveres dokumentation for at der er en reduktion
af ammoniakfordampning og udvaskning. Derudover skal der gives dokumentation for gødningsvirkningen og indirekte
også produktkvaliteten ved at bruge afgasset gylle.
Det er muligt til en vis grad at ’designe’ den flydende gødning ved forskellig sammensætning af biomasse, og derved
optimere gødskningen af afgrøderne. For at gødningsvirkningen kan måles skal der tages repræsentative analyser af
den tilførte biomasse, som derefter kan bruges i et måleprogram. Det giver dokumentation af gødningsvirkningen og
indirekte også produktkvaliteten, hvilket kan vise at landmanden kan være selvforsynet med økologisk gødning, også
uden at have eget husdyrhold.
Resultaterne fra projektet skal formidles via artikler, pjecer, messedeltagelse og rundvisninger på et biogasanlæg, hvor
erfaringer omkring et byggeri af biogasanlæg kan deles og resultater fra projektet kan fremlægges.
Note 168. Brugerdrevet økologisk sortsafprøvning og udvikling
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektets formål er at fremme udvikling og dyrkning af sorter og populationer, der er af høj kvalitet og optimeret i forhold
til økologisk planteavl. Især ønskes en større diversitet i økologisk sortsudbud og afgrøder, der er udviklet til økologiske
dyrkningsvilkår og afsætningsforhold.
Projektets aktiviteter indeholder udvikling af en drejebog for, hvordan man som landmand kan arbejde med sortsudvikling
på sin bedrift. Drejebogen vil blandt andet beskrive forløb og organisering af og drivkræfterne i 3-5 pilotprojekter i
brugerdrevet sortsudvikling og videreformidle erfaringer fra pilotprojekterne. Herudover skal der udvikles og afprøves en
model for brugerdrevet sortsafprøvning på bedriftsniveau. Afprøvningen planlægges og udføres i et samarbejde mellem
landmænd og forædlere.
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Note 169. Økologisk landbrugs fremtidige udviklings- og vækstvilkår efter landbrugsreformen 2013
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Uddannelse
Projektets formål og indhold:
Projektet omfatter to aktiviteter en konference samt en økologitur.
Projektet omfatter en konference om økologisk fødevareproduktions fremtidige udviklings- og vækstvilkår. Konferencen
skal belyse de internationale og faglige perspektiver indenfor økologisk fødevareproduktion for så vidt angår kvalitetsproduktion og offentlige goder i form af miljø og natur, klima og dyrevelfærd og sætte lys på hvordan EU’s økologistandarder og EU fælles landbrugspolitik påvirker vilkårene for en videre udvikling af økologisk fødevareproduktion og afsætning i Danmark og EU. Dette sker i samarbejde med IFOAM EU Gruppen, danske eksperter, EU eksperter og EU-kommissionen, som arbejder med en engelsk titel for konferencen: ”European Organic Regulation – an opportunity for the
delivery of public goods and high-quality food in the post-2013 CAP”. Konferencen vil via ekspertindlæg, cases fra medlemslande og drøftelse af ny viden og nye erfaringer i workshops, evaluere økologiforordningen og den snarlige reform af
EU's landbrugspolitik. Konferencen forventes at have ca. 225 deltagere med repræsentanter fra alle EU lande. Der vil
blive afholdt en økologitur forud for konferencen med henblik på at præsentere den innovative og frontløbende danske
økologi overfor et bredt udsnit af internationale aktører på det økologiske område.
Note 170. Udvikling af markedsområder udenfor EU
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold:
Formålet er gennem konsolidering og udbygning af kendskabet til produkter, løsninger, metoder og struktur i landbruget
og fødevaresektoren at styrke afsætningen af landbrugs- og fødevarer på udvalgte hovedmarkeder uden for EU. Der er
særlig fokus på vækstmarkeder, som kan bidrage til en styrket afsætning men samtidig kræver en målrettet og vedvarende indsats. Løbende bearbejdning af nøglemarkeder, dels i form af markedspleje, dels ved udvikling af nye markedsmuligheder og afsætningsmetoder, nye markedssegmenter og samarbejdsrelationer, er således en forudsætning for
fortsat udvikling i afsætningen. Formålet er tillige at styrke afsætningen af landbrugs- og fødevarer ved generiske aktiviteter målrettet mod udvalgte markeder. Der planlægges således en række eksportfremstød og markedsbesøg på
prioriterede markeder. I tilknytning til markedsaktiviteterne gennemføres produkt- og markedspræsentationer med
henblik på at styrke kendskabet til produkter, metoder og strukturer i fødevaresektoren.
Med henblik på udnyttelse af de voksende markedsmuligheder i Kina er der behov for kontinuerlig markedsbearbejdning
og synlighed i markedet. Indsatsen vil være rettet mod etablering og udbygning af relationer til toneangivende markedsaktører, etablering af nye markedsmuligheder og udbygning af landbrugs- og fødevareprodukternes platform i markedet.
Ligeledes er der i Rusland brug for synlighed og løbende markedsindsats. Det russiske marked for landbrugs- og fødevareprodukter er lige som det kinesiske i stærk udvikling, og også her vil indsatsen være rettet mod udbygning af markedsrelationer, etablering af nye markedsmuligheder og generel udbygning af landbrugs- og fødevareprodukternes markedsposition. Det japanske marked befinder sig på et mere udviklet stade, men er af afgørende betydning som eksportmarked. Med henblik en fastholdelse og fortsat udbygning af landbrugs- og fødevareprodukternes platform på dette
marked gennemføres konkrete markedsaktiviteter over for importører, forarbejdningsvirksomheder, foodservicesektoren,
detailleddet og forbrugere. Aktiviteterne omfatter reklameaktiviteter, food events, seminarer, kundeaktiviteter og studiebesøg. Derudover planlægges, gennemføres og følges op på større eksportfremstød for virksomhedsgrupper på prioriterede markeder. I tilknytning hertil gennemføres produkt- og markedspræsentationer i form af seminarer, konferencer,
receptioner mv. afstemt efter det pågældende marked samt markedsbesøg med mindre erhvervsdelegationer. Endelig
gennemføres en prioriteret planlægning og håndtering af indkommende delegations- og markeds-besøg fra tredjelande
og udarbejdes generisk informationsmateriale.
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Note 171. Udvikling af markedsområder indenfor EU
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold:
Formålet er at styrke afsætningen af jordbrugs- og fødevarer ved målrettede generiske aktiviteter over for prioriterede
markeder indenfor EU, herunder økologiske produkter samt ved en målrettet håndtering af udenlandske delegationer at
skabe og udbygge handelsmæssige relationer til eksportmarkeder. Konkret udarbejdes og gennemføres
afsætningsinitiativer og besøgsprogrammer for en række udenlandske markedsaktører. Derudover planlægges og
gennemføres produkt- og markedspræsentationer med henblik på at skabe et udvidet kendskab til produkter, løsninger,
metoder og fødevaresektorens struktur for derved at skabe en styrket afsætningsplatform.
Note 172. Vision-hjælpeværktøj til udvendig kødkontrol
Tilskudsmodtager: Fjerkræafgiftsfonden / Teknologisk Institut, DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Fjerkræafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget
for en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 173. Identifikation og betydning af management, sundhed, produktivitet og velfærd i
konsumægproduktionen
Tilskudsmodtager: Fjerkræafgiftsfonden / Danske Æg
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Fjerkræafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget
for en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 174. Boksforsøg med konventionelle slagtekyllinger
Tilskudsmodtager: Fjerkræafgiftsfonden / Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Fjerkræafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget
for en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 175. Bæredygtig økologisk ægproduktion gennem alternative fodringsstrategier til optimering af dyrenes
sundhed, velfærd og ressourceudnyttelse
Tilskudsmodtager: Fjerkræafgiftsfonden / Århus Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Fjerkræafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget
for en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 176. Kontrol med blodmider i konsumægsproduktionen
Tilskudsmodtager: Fjerkræafgiftsfonden / Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Fjerkræafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget
for en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 177. Undersøgelse af kilder til ESBL resistente E. coli i slagtekyllingeproduktionen
Tilskudsmodtager: Fjerkræafgiftsfonden / Københavns Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Fjerkræafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget
for en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
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Note 178. Dysbakteriose hos slagtekyllinger
Tilskudsmodtager: Fjerkræafgiftsfonden / Århus Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Fjerkræafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget
for en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 179. Kontrol af indvoldsorm i konsumægsproduktionen
Tilskudsmodtager: Fjerkræafgiftsfonden / Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Fjerkræafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget
for en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 180. Kvalitet og udbytter - faktorer af betydning
Tilskudsmodtager: Fjerkræafgiftsfonden / Teknologisk Institut, DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Fjerkræafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget
for en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 181. Afprøvning af nålefri injektion af vacciner til læggehøner.
Tilskudsmodtager: Fjerkræafgiftsfonden / ChemVet a/s
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Fjerkræafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget
for en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 182. Holdbarhed: Model for MA-pakket fersk kyllingekød
Tilskudsmodtager: Fjerkræafgiftsfonden/ Teknologisk Institut, DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Fjerkræafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget
for en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 183. Boksforsøg med økologiske slagtekyllinger
Tilskudsmodtager: Fjerkræafgiftsfonden / Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Fjerkræafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget
for en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 184. Undersøgelse af immunrespons i Gallibacterium anatis infektioner
Tilskudsmodtager: Fjerkræafgiftsfonden / Københavns Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Fjerkræafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget
for en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 185. Avlsstrategi baseret på bredspekter resistens mod smitsomme sygdomme hos fjerkræ
Tilskudsmodtager: Fjerkræafgiftsfonden / Århus Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Fjerkræafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget
for en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
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Note 186. Flambering af gulve for at fremme tarmsundheden
Tilskudsmodtager: Fjerkræafgiftsfonden / Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Fjerkræafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget
for en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 187. Effect of nano-particles of silver on development and growth. Model studies with embryos and
chickens on the cellular and whole body level
Tilskudsmodtager: Fjerkræafgiftsfonden / Københavns Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Fjerkræafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfonden s budget
for en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 188. Sygdomsforebyggelse, generelle produktionsforhold og dyrevelfærd inden for ægproduktion
Tilskudsmodtager: Fjerkræafgiftsfonden / Danske Æg
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Fjerkræafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfonden for en
nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 189. Produktionsregnskaber for slagtekyllinge og konsumægsproduktionen – effektivitetskontro
Tilskudsmodtager: Fjerkræafgiftsfonden / Det Danske Fjerkræraad
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Fjerkræafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfonden for en
nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 190. Rådgivning om miljøkrav og driftsøkonomi samt produktivitetsfremme i slagtekyllingeproduktionen
Tilskudsmodtager: Fjerkræafgiftsfonden / Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Fjerkræafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfonden for en
nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 191. Miljøregulering af slagtefjerkræproduktionen
Tilskudsmodtager: Fjerkræafgiftsfonden / Det Danske Fjerkræraad
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Fjerkræafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfonden for en
nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 192. Rådgivning og konsulentarbejde – Slagtefjerkræ
Tilskudsmodtager: Fjerkræafgiftsfonden / Det Danske Fjerkræraad
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Fjerkræafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfonden for en
nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 193. Brandstrategiplan - nye rugeægs- og slagtekyllingestalde
Tilskudsmodtager: Fjerkræafgiftsfonden / Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Fjerkræafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfonden for en
nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
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Note 194. Newcastle Disease, vaccinationstilskud
Tilskudsmodtager: Fjerkræafgiftsfonden / Det Danske Fjerkræraad
Hovedformål: Sygdomsforebyggelse
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Fjerkræafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfonden for en
nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 195. Sygdomsforebyggelse og beredskab for slagtefjerkræ
Tilskudsmodtager: Fjerkræafgiftsfonden / Det Danske Fjerkræraad
Hovedformål: Sygdomsforebyggelse
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Fjerkræafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfonden for en
nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 196. Fjerkræklinikkens beredskab for sygdomsbekæmpelse
Tilskudsmodtager: Fjerkræafgiftsfonden / Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Sygdomsforebyggelse
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Fjerkræafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfonden for en
nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 197. Veterinær og Fødevareforhold
Tilskudsmodtager: Fjerkræafgiftsfonden / Det Danske Fjerkræraad
Hovedformål: Sygdomsforebyggelse
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Fjerkræafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfonden for en
nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 198. Æg som en sund fødevare
Tilskudsmodtager: Fjerkræafgiftsfonden / Danske Æg
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Fjerkræafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfonden for en
nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 199. Kylling – detail og foodservice
Tilskudsmodtager: Fjerkræafgiftsfonden / Det Danske Fjerkræraad
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Fjerkræafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfonden for en
nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 200. Fjerkræ på tallerkenen
Tilskudsmodtager: Fjerkræafgiftsfonden / Det Danske Fjerkræraad
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Fjerkræafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfonden for en
nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 201. Markedsadgang - Fjernøsten
Tilskudsmodtager: Fjerkræafgiftsfonden / Det Danske Fjerkræraad
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Fjerkræafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfonden for en
nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
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Note 202. Afsætningsfremme af fjerkræprodukter og æg ved deltagelse på dyrskuer og messer
Tilskudsmodtager: Fjerkræafgiftsfonden / Landbrug & Fødevarer
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Fjerkræafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfonden for en
nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 203. Udarbejdelse og opdatering af pjecer for fjerkræbranchen
Tilskudsmodtager: Fjerkræafgiftsfonden / Landbrug & Fødevarer
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Fjerkræafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfonden for en
nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 204. Dyrevelfærd, generelt
Tilskudsmodtager: Fjerkræafgiftsfonden / Det Danske Fjerkræraad
Hovedformål: Dyrevelfærd
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Fjerkræafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfonden for en
nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 205. Produktudvikling af andekød
Tilskudsmodtager: Fjerkræafgiftsfonden / Dansk And
Hovedformål: Produktudvikling
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Fjerkræafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfonden for en
nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 206. Madbyens opstart - Børnenes Madhus og Madbyens Have
Tilskudsmodtager: Københavns Madhus
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold:
Madbyens opstart er forprojektet til en bydel med fremtidsperspektiv og afsætningsmuligheder for den økologiske
landbrugs- og fødevareindustri og med oplevelsesøkonomisk fokus på maddannelse. Københavns Madhus vil skabe et
bæredygtigt centrum for maddannelse i Kødbyen, som kan blive en toneangivende spiller i forhold til at skabe vækst og
nye arbejdspladser i Danmark og et flagskib for bæredygtig fødevare-, mad- og maddannelsesproduktion. Madbyens
opstart er undersøgelses-, planlægnings- og opstartsfasen i realiseringen af Madbyen. En fabrik, der producerer EAT
(skolemad m.m.), Madbyens Have (gartneri og skolehaver) og Børnenes Madhus.
I løbet af Madbyens opstart – Børnenes Madhus og Madbyens Have løses det, der skal til, for at Børnenes Madhus og
Madbyens Have bliver en realitet. Der skal ske en afklaring mht. byggeri, jura og socialøkonomisk
virksomhedskonstruktion og afprøve dele af Madbyens virke i praksis herunder en afprøvning af undervisningsforløb for
skoleklasser og madlavning i fritiden og opstart af urteproduktion i Madbyens Have. Dertil kommer workshops og
seminarer om Børnenes Madhus og om udvikling af de socialøkonomiske virksomheder i forbindelse med Madbyens
Have.
Projektet er ikke omfattet af statsstøttereglerne, da det ikke har markedsmæssige konsekvenser og derfor ikke påvirker
konkurrenceforholdene.
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Note 207. Madbyens opstart – EAT-fabrikken
Tilskudsmodtager: Københavns Madhus
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold:
’Madbyens opstart’ er forprojektet til en bydel med fremtidsperspektiv og afsætningsmuligheder for den økologiske
landbrugs- og fødevareindustri og med oplevelsesøkonomisk fokus på maddannelse. Københavns Madhus vil skabe et
bæredygtigt centrum for maddannelse i Kødbyen, som kan blive en toneangivende spiller i forhold til at skabe vækst og
nye arbejdspladser i Danmark og et flagskib for bæredygtig fødevare-, mad- og maddannelsesproduktion. ’Madbyens
opstart’ er undersøgelses-, planlægnings- og opstartsfasen i realiseringen af Madbyen: En fabrik, der producerer EAT
(skolemad m.m.), Madbyens Have (gartneri og skolehaver) og Børnenes Madhus.
I løbet af ’Madbyens opstart – EAT-fabrikken’ løses det, der skal til, for at EAT-fabrikken bliver en realitet. Der skal ske
en afklaring mht. byggeri, jura og socialøkonomisk virksomhedskonstruktion i forbindelse med EAT-fabrikken og afprøve
dele af fabrikkens virke i praksis herunder afprøve pakkeriet som socialøkonomisk virksomhed, udbringning af mad med
el-biler. Der vil blive afholdt workshops og seminarer om EAT-fabrikken, produktionsudvikle EAT til flere målgrupper og
udvikle brandet.
Note 208. Fødevaresikkerhed og veterinære forhold
Tilskudsmodtager: Kvægafgiftsfonden / Kødbranchens Fællesråd
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Kvægafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget
for en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 209. Klassificeringskontrol for svin, kvæg og får
Tilskudsmodtager: Kvægafgiftsfonden / Klassificeringsudvalget
Hovedformål: Kontrol
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Kvægafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget
for en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 210. Branchekode for slagterier og opskæring
Tilskudsmodtager: Kvægafgiftsfonden / Danske Slagtermestre
Hovedformål: Kontrol
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Kvægafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget
for en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 211. KKC-2, kvalitetssikring af objektiv kreaturklassificering
Tilskudsmodtager: Kvægafgiftsfonden / Teknologisk Institut, DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Kvægafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget
for en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 212. Kødproduktion uden støtte
Tilskudsmodtager: Kvægafgiftsfonden / Kødbranchens Fællesråd
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Kvægafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget
for en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
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Note 213. Dyrevelfærds- og miljøforbedrende produktionssystemer
Tilskudsmodtager: Kvægafgiftsfonden / Kødbranchens Fællesråd
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Kvægafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget
for en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 214. Undgå "blown packs" med ny metode
Tilskudsmodtager: Kvægafgiftsfonden / Teknologisk Institut, DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Kvægafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget
for en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 215. Den optimale ko – hvilke egenskaber har værdi
Tilskudsmodtager: Kvægafgiftsfonden / Århus Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Kvægafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget
for en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 216. Reduceret kvælstoftab fra økologiske kvægstalde
Tilskudsmodtager: Kvægafgiftsfonden / Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Kvægafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget
for en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 217. Nordisk avlsværdivurdering
Tilskudsmodtager: Kvægafgiftsfonden / Kødbranchens Fællesråd
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Kvægafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget
for en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 218. Fremtidig udnyttelse af biprodukter
Tilskudsmodtager: Kvægafgiftsfonden / Teknologisk Institut, DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Kvægafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget
for en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 219. Udnyttelse af registreringssystemer for slagtedata fra kvæg
Tilskudsmodtager: Kvægafgiftsfonden / Teknologisk Institut, DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Kvægafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget
for en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 220. Fluxkammermetode til emissionsmåling
Tilskudsmodtager: Kvægafgiftsfonden / Århus Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Kvægafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget
for en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
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Note 221. Markedsinformation og statistik
Tilskudsmodtager: Kvægafgiftsfonden / Kødbranchens Fællesråd
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Kvægafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget
for en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 222. International afsætning af oksekød
Tilskudsmodtager: Kvægafgiftsfonden / Kødbranchens Fællesråd
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Kvægafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget
for en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 223. Tilpasning af slæt- og afgræsningsprognose til økologiske forhold
Tilskudsmodtager: Kvægafgiftsfonden / Kødbranchens Fællesråd
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Kvægafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget
for en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 224. Fælles fokus - reel rådgivning
Tilskudsmodtager: Kvægafgiftsfonden / Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Kvægafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget
for en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 225. Naturpleje som professionel driftsgren
Tilskudsmodtager: Kvægafgiftsfonden / Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Kvægafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget
for en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 226. Overvågning, forebyggelse og håndtering af smitsomme kvægsygdomme
Tilskudsmodtager: Kvægafgiftsfonden / Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Sygdomsforebyggelse
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Kvægafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget
for en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 227. Overvågning via Slagtedata
Tilskudsmodtager: Kvægafgiftsfonden / Kødbranchens Fællesråd
Hovedformål: Sygdomsforebyggelse
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Kvægafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget
for en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 228. Effekten af management omkring kælving på forekomsten af leverbylder
Tilskudsmodtager: Kvægafgiftsfonden / Slagterkalve Rådgivningen aps
Hovedformål: Sygdomsforebyggelse
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Kvægafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget
for en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
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Note 229. Fokus på dødelighed - ansvar og synligørelse af den gode handling
Tilskudsmodtager: Kvægafgiftsfonden / Kødbranchens Fællesråd
Hovedformål: Dyrevelfærd
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Kvægafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget
for en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 230. Robuste kalve med trinvis mælketildeling
Tilskudsmodtager: Kvægafgiftsfonden / Kødbranchens Fællesråd
Hovedformål: Dyrevelfærd
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Kvægafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget
for en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 231. Forbedret klovsundhed – effektiv anvendelse af klovregistreringsdata
Tilskudsmodtager: Kvægafgiftsfonden / Kødbranchens Fællesråd
Hovedformål: Dyrevelfærd
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Kvægafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget
for en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 232. Dyrevelfærd – implementering af ny EU-forordning
Tilskudsmodtager: Kvægafgiftsfonden / Teknologisk Institut, DMRI
Hovedformål: Dyrevelfærd
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Kvægafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget
for en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 233. Mad, måltider og ernæring
Tilskudsmodtager: Kvægafgiftsfonden / Kødbranchens Fællesråd
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Kvægafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget
for en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 234. DM i mindre madspild / Danmark for resten
Tilskudsmodtager: Forbrugerrådet
Hovedformål: Uddannelse
Projektets formål og indhold:
Projektets formål er at minimere madspild i de danske husstande og derigennem skåne klimaet og brugen af naturressourcer via en begrænsning af både CO2-belastningen og mængden af affald. Samtidig spares der tid og penge i
forbrugernes dagligdag. Dette opnås ved at gennemføre en kampagne, der skal give de danske forbrugere inspiration og
kompetencer til at forebygge madspild.
Forud for den forbrugerrettede kampagne gennemføres en omfattende research, både kvantitativt i form af en grundig,
repræsentativ spørgeskemaundersøgelse og kvalitativt i form af dybdegående casestudier af udvalgte husholdningers
vaner. Resultaterne fra disse analyser bruges både til at give input til kampagnen og via en aktiv presseindsats som
platform til at sætte fokus på emnet i den offentlige debat.
Der laves et konkret forbrugerrettet redskab til mindskelse af madspild i form af en mobilapplikation, som kan give forslag
til, hvordan man bruger netop den rest af eksempelvis kogte kartofler. En nem og sjov løsning, som hjælper til at give
fokus på vigtigheden af at bruge sine rester i husholdningen. Lægges til fri download på kampagnens hjemmeside under
Tænk.dk
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Der afvikles en event med titlen: For resten-gildet. Et stort event som skal skabe fokus på problematikken. Arrangeres
sådan at der samtidigt lægges op til, at danskerne samme aften afholder deres egne restegilder og netop denne
dag/aften tømmer fryseren eller køleskabet sammen med deres venner. Der laves et specialdesignet temaside på
Facebook under Forbrugerrådets side Madrevolutionen. Denne Facebook-side skal i samspil med temaside på Tænk.dk
formidle kampagnes aktiviteter og skabe den involvering og opmærksomhed vdr. mindre madspild blandt danskerne,
som er kampagnens overordnede formål. Der laves en kampagnesang og video om mindre madspild. Videoen skal
spredes bl.a. youtube og fra kampagnens øvrige digitale platforme.
I hele projektperioden gennemføres en effektiv og bredspektret kommunikationsindsats, som sikrer, at budskabet når ud
til et stort antal forbrugere ved at kombinere en lang række kommunikationskanaler.
Projektet er ikke omfattet af statsstøttereglerne, da det ikke har markedsmæssige konsekvenser og derfor ikke påvirker
konkurrenceforholdene.
Note 235. Forskningsprogram Frøavl
Tilskudsmodtager: Frøafgiftsfonden / Århus Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Frøafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 236. Bekæmpelse af snudebiller i hvidkløver
Tilskudsmodtager: Frøafgiftsfonden / Århus Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Frøafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 237. Herbicidscreening i havefrøafgrøder
Tilskudsmodtager: Frøafgiftsfonden / Århus Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Frøafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 238. Høst af hvidkløver
Tilskudsmodtager: Frøafgiftsfonden / Århus Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Frøafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note. 239. Miljøoptimeret gødskning og planteværn i markfrøafgrøder
Tilskudsmodtager: Frøafgiftsfonden / Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / RFO 1698/2005 Om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter/Det danske landdistriktsprogram/Erhvervsudviklingsordningen.
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Frøafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
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Note 240. Sortsforsøg med stivelseskartofler
Tilskudsmodtager: Kartoffelafgiftsfonden / KMC
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Kartoffelafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget
for en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 241. Kvalitetsskadegørere i læggekartofler
Tilskudsmodtager: Kartoffelafgiftsfonden / Århus Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Kartoffelafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget
for en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 242. Virus-Y resistens i kartofler, nye kilder og genmarkører
Tilskudsmodtager: Kartoffelafgiftsfonden / Landbrugets Kartoffelfond
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Kartoffelafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget
for en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 243. Bekæmpelse af sygdomme og skadedyr
Tilskudsmodtager: Sukkerroeafgiftsfonden / Fondet for Forsøg med Sukkerroedyrkning
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Sukkerroeafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens
budget for en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 244. Forsøg med sorter
Tilskudsmodtager: Sukkerroeafgiftsfonden / Fondet for Forsøg med Sukkerroedyrkning
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Sukkerroeafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens
budget for en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 245. Ukrudtbekæmpelse og reduceret anv. af herbicider
Tilskudsmodtager: Sukkerroeafgiftsfonden / Fondet for Forsøg med Sukkerroedyrkning
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Sukkerroeafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens
budget for en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 246. Automatisering af logaritmesprøjte til vurdering af optimal herbiciddosering i roer
Tilskudsmodtager: Sukkerroeafgiftsfonden / Københavns Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Sukkerroeafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens
budget for en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 247. Gødningsforsøg
Tilskudsmodtager: Sukkerroeafgiftsfonden / Fondet for Forsøg med Sukkerroedyrkning
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Sukkerroeafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens
budget for en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
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Note 248. Vækst og kulturteknik
Tilskudsmodtager: Sukkerroeafgiftsfonden / Fondet for Forsøg med Sukkerroedyrkning
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Sukkerroeafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens
budget for en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.

Note 249. Projekt rene roer til fabrikken og maskinforsøg
Tilskudsmodtager: Sukkerroeafgiftsfonden / Fondet for Forsøg med Sukkerroedyrkning
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Sukkerroeafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens
budget for en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 250. Radrensning, styring og mindre herbicidforbrug
Tilskudsmodtager: Sukkerroeafgiftsfonden / Fondet for Forsøg med Sukkerroedyrkning
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Sukkerroeafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens
budget for en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 251. Omlægning og udtagning af landbrugsjord: hvorfor, hvor og hvordan?
Tilskudsmodtager: CONCITO
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektets formål er at konkretisere, hvorfor, hvor og hvordan landbrugsjord kan omlægges/udtages af intensiv landbrugsmæssig drift med henblik på at opnå mest mulig effekt i form af forbedringer i forhold til drivhusgasudledning,
vandmiljø, drikkevand, biomasseproduktion, biodiversitet og rekreative værdier.
Danmarks målsætninger indenfor klima, vandmiljø, drikkevand, biodiversitet, biomasse og skovrejsning peger alle på, at
det er nødvendigt at omlægge visse landbrugsarealer fra intensiv drift til anden anvendelse og/eller ekstensiv drift.
Imidlertid er det aldrig klargjort, i hvor høj grad de samme arealer kan opfylde flere formål på en gang, ligesom det heller
ikke er entydigt, hvordan landmændene helt konkret bedst muligt motiveres til og kompenseres for denne omlægning.
Projektet vil i workshopform gennemføre en omfattende dialog med det primære landbrug, de grønne organisationer,
forskere og embedsmænd med henblik på at konkretisere:
• kriterier for udvælgelse af arealer, der giver ”mest miljø for pengene”, dvs. arealomlægninger, der samlet set leverer
så meget som muligt på så mange af de ovennævnte parametre som muligt.
• hvilke virkemidler der er de mest attraktive set med landbrugets og det øvrige samfunds øjne til at få arealerne
udtaget af drift
Note 252. Bedre fødegrundlag for bierne og andre bestøvende insekter
Tilskudsmodtager: Danmarks Biavlerforening
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold: Januar 2011 - december 2013
Projektet har til formål at belyse fødegrundlaget for bier og andre bestøvende insekter hen over sæsonen. En stabil
adgang til pollen med høj diversitet og næringsværdi er en afgørende faktor for biernes sundhed og trivsel. Der foretages
undersøgelser af planteressourcer i bigårdenes omgivelser, samt analyser af planteressourcer med nektar og pollen til
bier og andre bestøvende insekter i omgivelserne af de 10 observationsbigårde, som er etableret i Danmarks
Biavlerforening. I observationsbigårdene sker løbende registreringer og undersøgelser af klimadata, biernes sundhed,
udvikling og produktion. Der indsamles løbende prøver af bier til analyse. På den baggrund udarbejdes vejledninger om
hvorledes betingelserne for bierne kan forbedres gennem valg af planter til hegn, skel, bræmmer og udyrkede arealer.
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Note 253. Baltic Ecological Recycling Agriculture and Society Implementation
Tilskudsmodtager: Det Økologiske Råd
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / EU’s Baltic Sea Region Programme
Projektets formål og indhold:
Projektet bygger videre på projektet ”Beras” (Baltic Ecological Recycling Agriculture and Society), som blev gennemført i
2003-06, hvor det via 48 case studier blev dokumenteret, at konceptet ”Ecological Recycling Agriculture” (ERA) kan
reducere udledning af kvælstof til Østersøen med 50 % (og mere i lande med intensivt landbrug), udledning af fosfor kan
reduceres markant, og samtidig anvendes der ikke pesticider. ERA kan defineres som et landbrugssystem baseret på
lokale fornybare ressourcer og med en høj grad af selvforsyning med foder og gødning inden for et eller flere landbrug.
Der lægges vægt på lokal/regional afsætning.
Gennem deltagelse i det store partnerskabsprojekt med i alt 25 hovedpartnere er det projektets overordnede formål at
bidrage til at gennemføre de danske aktiviteter under projektet. Det Økologiske Råd vil være med til at se på politiske
virkemidler, samt bidrage til arbejdet med fremme af afsætning af økologiske produkter bl.a. via offentlige grønne indkøb
på baggrund af de danske erfaringer, som videreformidles til de øvrige lande. De politiske virkemidler vil omfatte
diskussion og udvikling af virkemidler der fremmer projektets formål på nationalt og EU niveau. Der vil i 2011 blive
afholdt en partnerkonference i København om grønne indkøb, som Det Økologiske Råd vil være organisator af. Desuden
vil rådet som eneste danske partner være koordinator for de danske aktiviteter, herunder for oprettelse og drift af et
BERAS Implementeringscenter.
Note 254. Tidsskriftet FÅR
Tilskudsmodtager: Fåreafgiftsfonden / Dansk Fåreavl
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold: Der er tale om et tilskud via Fåreafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens budget for
en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 255. Kvalitet og kreativitet i bæredygtige grønne produkter
Tilskudsmodtager: 3f Den Grønne Gruppe
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold:

Projektets formål er at profilere kreativiteten og kvaliteten ved bæredygtige produkter ved 1. maj
arrangement i Fælledparken 2012. Det er en kreativitet som satser på nicheproduktioner og udvikling af
brancherne, og som er med til at sikre vækst i sektoren og beskæftigelse. Dette sker ved at folk får mulighed
for kunne gå på oplevelse i fremtidens bæredygtige fødevare produktioner og smage på en brede variation
af kvalitetsprodukter. På plancher, modeller og illustrationer vil fremtidens landbrug og produktion blive vist.
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