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December 2018 

 

Oversigt over fondens bevillinger for 2019 

Fonden for økologisk landbrug har i forbindelse med de afholdte ansøgningsrunder i 2. halvår af 2018 givet 

tilskud til en række projekter, som gennemføres i 2019. 

På de efterfølgende sider ses en oversigt over de støttede projekter for den ordinære pulje i 2019. 

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. 

Alle beløb er i 1.000 kr. 

 

 

Økologisk Landsforening i alt  4.822 

   

 Forskning og forsøg 
 

1 Recirkulering – fra affald til bedre økologisk næringsstofforsyning  700 

2 KLIMALANDMAND – værktøj til klimahandling på bedriften  600 

3 InTRÆgrer 2.0 – integration af træer i økologisk landbrug  550 

4 Carbon-Farm – Bæredygtige dyrkningssystemer i landbrug  265 

5 Flere sunde og bitre grønsager til foodservice sektoren og forbrugeren (Bitter-Sund)  116 

  Forskning og forsøg i alt 2.231    

 Rådgivning  
6 Styr på den økologiske jordfrugtbarhed 550 
7 Værdiskabelse via samspil med vandværker og kommuner: Klima, 

drikkevandsbeskyttelse, naturpleje og recirkulering af næringsstoffer 
477 

8 Alternative innovative dyrkningssystemer i landbruget  400 

9 Udvikling af mobile staldsystemer – med fokus på svin og fjerkræ  250 
10 Næringsstofforsyning til højere udbytter (NutHY) 214 

11 Topkvalitet i økologiske spisekartofler 200 

  Rådgivning i alt 2.091 

    
Afsætningsfremme 

 

12 Økodag 2019 500 

  Afsætningsfremme i alt 500 

   
 

 

 

 

https://okologi.dk/landbrug/projekter/projektoversigt
https://okologi.dk/landbrug/projekter/planteavl/recirkulering
https://okologi.dk/landbrug/projekter/klima/klimalandmand-vaerktoej-til-klimahandling-paa-bedriften
https://okologi.dk/landbrug/projekter/klima/intraegrer-2-0
https://okologi.dk/landbrug/projekter/planteavl/carbon-farm
https://okologi.dk/landbrug/projekter/frugt-baer-og-groentsager/flere-sunde-og-bitre-groensager-til-foodservicesektoren-og-forbrugeren
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Landbrug & Fødevarer, SEGES i alt  2.450 

   

 Rådgivning  
13 At mestre det økologiske håndværk – Økologikongres 2019  650 

14 Økologer som naturhåndværkere  600 

  Rådgivning i alt 1.250 

   

 Forskning og forsøg  
15 Økologiske markforsøg til udvikling af økologien  800 

16 Kortlægning af smittepres i økologisk svineproduktion  400 

  Forskning og forsøg i alt 1.200 

   

Aarhus Universitet i alt 1.935 

   

 Forskning og forsøg  
17 Græsmælk  600 

18 GreenPork – Økologisk svinekød produceret med græs-protein  544 
19 Udvikling af økologiske mælkeproduktionssystemer med forlænget ko-kalv-samvær i 

mælkefodringsperioden  

415 

20 Kortlægning af dansk økologisk mejerimælk - Danmilk  376 

  Forskning og forsøg i alt 1.935 

 

Landbrug & Fødevarer i alt 1.196 

 Afsætningsfremme  
21 Økologi på uddannelser 946 

  Afsætningsfremme i alt 946 

   

 Uddannelse  
22 Økoboost til fremtidens landmænd 250 

  Uddannelse i alt 250 

   

Foreningen for Biodynamisk Jordbrug i alt 295 

   

 Rådgivning  
23 Klogere på biodynamiske principper og praksis - kurser for landmænd, medarbejdere 

og konsulenter 
295 

  Rådgivning i alt 295 

   
 

 

https://projektsitet.seges.dk/fond/fondenforoekologisklandbrug/aar/2019
https://projektsitet.seges.dk/fond/fondenforoekologisklandbrug/aar/2019/projekt/oekologikongres_3689
https://projektsitet.seges.dk/fond/fondenforoekologisklandbrug/aar/2019/projekt/naturhaandvaerkere_5354
https://projektsitet.seges.dk/fond/fondenforoekologisklandbrug/aar/2019/projekt/oekologiske_markforsoeg_5343
https://projektsitet.seges.dk/fond/fondenforoekologisklandbrug/aar/2019/projekt/smittepres_4284
http://agro.au.dk/forskning/projekter/graesmaelk/
http://food.au.dk/greenpork/
http://agro.au.dk/forskning/projekter/oekologiske-maelkeproduktionssystemer-med-forlaenget-ko-kalv-samvaer/
http://agro.au.dk/forskning/projekter/oekologiske-maelkeproduktionssystemer-med-forlaenget-ko-kalv-samvaer/
http://food.au.dk/danmilk/
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Økologisk VKST i alt 281 

   

 Rådgivning  
24 Dyrkningsvejledning for økologiske æbler og pærer 281 

  Rådgivning i alt 281 

   

Udviklingscenter for Husdyr på Friland i alt 230 

   

 Forskning og forsøg  
25 Øget produktion af øko-ungtyre af malkekvægsrace  230 

  Forskning og forsøg i alt 230 

 
 

 

Puljen i alt 11.209 

 

http://www.udviklingscenter.com/projekter/igangvaerende/ungtyre-fra-malkekvaeg-flere.html

