Fonden for økologisk landbrug
Januar 2018

Oversigt over fondens bevillinger for 2018
Fonden for økologisk landbrug har i forbindelse med de afholdte ansøgningsrunder i 2. halvår af 2017 givet
tilskud til en række projekter, som gennemgøres i 2018.
På de efterfølgende sider ses en oversigt over de støttede projekter for den ordinære pulje i 2018.
For nogle af de støttede projekter har fonden tilknyttet et krav om, at tilskudsmodtager på egen hjemmeside
skal oplyse om projektets formål, angive hvornår resultatet af projektet vil foreligge mm. I oversigten er linket
til projekterne indsat.
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Note

Puljen i alt
Økologisk Landsforening i alt

1
2
3
4
5

6
7
8
9

10.461
3.827

Forskning og forsøg
Afgræsning med kalve i økologiske malkekvægsbesætninger uden parasitter
Integration af træer i økologisk landbrug (InTRÆgrer)
Carbon-Farm – Bæredygtige dyrkningssystemer i landbrug (tidl . Kulstofdyrkning i
landbruget)
Flere sunde og bitre grønsager til foodservice sektoren og forbrugeren (Bitter-Sund)
Økoprotein – bælgplanter til konsum
Forskning og forsøg i alt

122
54
1.559

Rådgivning
Udvikling af mobile staldsystemer – med fokus på svin og fjerkræ
Kløveræg - egenproduktion af kløverfodermidler til økologisk ægproduktion
Topkvalitet i økologiske spisekartofler
Næringsstofforsyning til højere udbytter (NutHY)
Rådgivning i alt

465
258
250
237
1.210

573
540
270

Medfinansiering af initiativer under EU-programmer
10 Dyrkningssikkerhed og strategi i økologisk vinterraps
11 Kompost – en central del af indfasning af alternativer til konventionel husdyrgødning
Medfinansiering af initiativer under EU-programmer i alt

300
250
550

Afsætningsfremme
12 Økodag 2018
Afsætningsfremme i alt

508
508
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Landbrug & Fødevarer, SEGES i alt

13
14
15
16
17
18
19

Forskning og forsøg
Kortlægning af smittepres i økologisk svineproduktion
Rødkløver – en sikker kvælstofgødning
Høj mælkeydelse hos øko-køer på nærproduceret foder
Bælgplanter - i pagt med de underjordiske
Solsikker- dyrkning under danske forhold
Ægte Økologisk Recirkulering
SuperGrassPork
Forskning og forsøg i alt

3.202

522
425
400
350
300
200
130
2.327

Rådgivning
20 Økologisk produktion af kalkun, and og gås
21 Økologisk jordbrug som bidrag til at nå klimamålene
Rådgivning i alt

250
200
450

Medfinansiering af initiativer under EU-programmer
22 Forsøgsviden om økologisk kløvergræsproduktion

425

Medfinansiering af initiativer under EU-programmer i alt

Landbrug & Fødevarer i alt

425

855

Afsætningsfremme
23 Fra Greb til gaffel
Afsætningsfremme i alt

522
522

Uddannelse
24 Økologi for de mindste – til grundskolens 1. - 3. klasse
Uddannelse i alt

333
333

Aarhus Universitet i alt
Forskning og forsøg
25 Græsmælk
26 G × E mellem økologiske og konventionelle systemer
Forskning og forsøg i alt

Agrologica i alt
Forskning og forsøg
27 POPkorn (Udvikling af populationer af korn)
Forskning og forsøg i alt

800

600
200
800

500

500
500
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Udviklingscenter for Husdyr på Friland i alt
Forskning og forsøg
28 Udstyr til fravænningsgrise – Vintersæsonen
29 Øget produktion af øko-ungtyre af malkekvægsrace
Forskning og forsøg i alt

GartneriRådgivningen i alt
Forskning og forsøg
30 Robuste sorter af æbler og pærer til økologisk dyrkning
Forskning og forsøg i alt

Foreningen for biodynamisk Jordbrug
Rådgivning
31 Mere biodynamisk frugt og bær
Rådgivning i alt

Danmarks Biavlerforening i alt
Rådgivning
32 Økologisk biavl: Udvikling og inspiration
Rådgivning i alt

409

238
171
409

300

300
300

296

296
296

272

272
272
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