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Fondens ordinære pulje 2020 - Oversigt over fondens bevillinger  

Fonden for økologisk landbrug har i forbindelse med de afholdte ansøgningsrunder i 2. halvår af 2019 givet 
tilskud til en række projekter, som gennemføres i 2020.  

På de efterfølgende sider ses en oversigt over de støttede projekter for den ordinære pulje i 2020. 

Alle beløb er i 1.000 kr. 

Økologisk Landsforening i alt 3.756 

   
1 Recirkulering – fra affald til bedre økologisk næringsstofforsyning 700 
2 InTRÆgrer 3.0 – integration af træer i økologisk landbrug 650 
3 Skovlandbrug – et bæredygtigt landbrugssystem for planteavl og mælkeproduktion (ROBUST) 383 
4 Carbon-Farm – Bæredygtige dyrkningssystemer i landbrug 291 
5 Styr på den økologiske jordfrugtbarhed 649 
6 Næringsstofforsyning til højere udbytter (NutHY) 303 
7 Topkvalitet i økologiske spisekartofler 200 
8 KalvVedKo /Mother-bonded calf rearing in organic dairy farming 80 
9 Økodag 2020 500 

   
Landbrug & Fødevarer, SEGES i alt  3.375 

   
10 Mere biogasgødning til økologiske bedrifter 500 
11 Klimavenlig afgræsning i den økologiske mælkeproduktion 450 
12 Økologer som naturhåndværkere  400 
13 Nyttedyr i økologisk raps og hestebønne 300 
14 Økologiske grise i harmoni med arealet  275 
15 Hundrede procent danskfodrede økohøner og kyllinger 250 
16 Økologisk Markdag 200 
17 Økologiske markforsøg til udvikling af økologien  1.000 

   
Aarhus Universitet i alt 1.672 

   
18 Græsmælk 600 
19 Kortlægning af dansk økologisk mejerimælk - Danmilk 469 
20 Udvikling af økologiske mælkeproduktionssystemer med forlænget ko-kalv-samvær i 

mælkefodringsperioden 
409 

21 Bekæmpelse af snudebiller i økologisk hvidkløverfrø 194 

   
Landbrug & Fødevarer i alt 950 

   
22 Økologi på uddannelser 950 

 
  

 
 
 
 
  

https://okologi.dk/landbrug/projekter/planteavl/recirkulering
https://okologi.dk/landbrug/projekter/klima/intraegrer-3-0
https://okologi.dk/landbrug/projekter/klima/robust
https://okologi.dk/landbrug/projekter/planteavl/carbon-farm
https://okologi.dk/landbrug/projekter/frugt-baer-og-groentsager/topkvalitet-i-oekologiske-spisekartofler
https://okologi.dk/landbrug/projekter/planteavl/jordfrugtbarhed
https://okologi.dk/landbrug/projekter/planteavl/naeringsstofforsyning-til-hoejere-udbytter
https://pure.au.dk/portal/da/projects/kalvvedko-kalve-hos-koeer-i-malkekvaegsbesaetninger(f13db749-69c5-4cce-9bf6-3433e88468ec).html
https://projektsitet.seges.dk/fond/fondenforoekologisklandbrug/aar/2020/projekt/100_pct_danskfodrede_7829
https://projektsitet.seges.dk/fond/fondenforoekologisklandbrug/aar/2020/projekt/mere_biogasgoedning_7834
https://projektsitet.seges.dk/fond/fondenforoekologisklandbrug/aar/2020/projekt/klimavenlig_afgraesning_7831
https://projektsitet.seges.dk/fond/fondenforoekologisklandbrug/aar/2020/projekt/naturhaandvaerkere_5354
https://projektsitet.seges.dk/fond/fondenforoekologisklandbrug/aar/2020/projekt/nyttedyr_7815
https://projektsitet.seges.dk/fond/fondenforoekologisklandbrug/aar/2020/projekt/oekogrise_harmoni_7821
https://projektsitet.seges.dk/fond/fondenforoekologisklandbrug/aar/2020/projekt/oekologisk_markdag_7819
https://projektsitet.seges.dk/fond/fondenforoekologisklandbrug/aar/2020/projekt/oekologiske_markforsoeg_5343
https://agro.au.dk/forskning/projekter/graesmaelk/
https://agro.au.dk/forskning/projekter/oekologiske-maelkeproduktionssystemer-med-forlaenget-ko-kalv-samvaer/
https://agro.au.dk/forskning/projekter/oekologiske-maelkeproduktionssystemer-med-forlaenget-ko-kalv-samvaer/
https://food.au.dk/danmilk/
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Center for Frilandsdyr K/S i alt 335 

   
23 Skovlandbrug – et bæredygtigt landbrugssystem for planteavl og mælkeproduktion (ROBUST) 135 
24 Klimaneutral økologi på små økologiske jordbrug 200 

   
Ecoviden i alt  271 

   
25 Faglig guide til økologiske planteavlere 271 

   
HortiAdvice i alt  300 

   
26 Kom godt i gang med økologiske blåbær og stikkelsbær 300 

   
Hegnsholt i alt  234 

   
27 Recirkulering mellem land og by 234 

   
   

Puljen i alt  10.893 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


