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Indledning 
Sukkerroeafgiftsfonden har hjemmel i 
landbrugsstøtteloven, som fastlægger de 
overordnede rammer for fondens virke. 
 
Sukkerroeafgiftsfondens bestyrelse har i foråret 
2021 fastlagt en ny fireårig strategi for 2022-2025. 
Dokumentet indeholder en beskrivelse af fondens 
formål, strategiske målsætning, indsatsområder, 
tildelingskriterier, effekt og opfølgningsprocedure. 
 
Strategien udmøntes derudover i en vejledning om 
ansøgning om tilskud mv. 
 
Bestyrelsen vil hvert år gennemføre et servicetjek af 
strategien. Ved servicetjekket foretager bestyrelsen 
bl.a. en vurdering af, om der er områder, der enten 
skal tilføjes eller slettes i strategien.  
 
Sukkerroeafgiftsfonden ledes af en faglig bestyrelse 
med 6 medlemmer, der er sammensat af 
repræsentanter for erhvervet og offentlige 
interesser.  
 
På baggrund af strategien gennemføres mindst en årlig ansøgningsrunde. Det er 
bestyrelsen, der vurderer ansøgningerne samt bevilger og giver afslag. 
 
Sukkerroeafgiftsfonden forventer årligt at have 2 - 2½ mio. kr til rådighed for bevilling af 
tilskud. 
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Formål 
Sukkerroeafgiftsfondens formål er at styrke udviklingen og dyrkningen af økologiske og 
konventionelle sukkerroer på bæredygtige vilkår i Danmark. 
 
 
Strategisk målsætning 
Sukkerroeafgiftsfondens strategiske målsætning er at 

- styrke sukkerroedyrkningens konkurrenceevne med henblik på en fremtidssikring af 
erhvervet i Danmark og herigennem medvirke til at understøtte den 
samfundsmæssige værdiskabelse fra sukkerroesektoren. 

- udnytte ny viden og dyrkningstekniske løsninger, der tager højde for fremtidige 
udfordringer og lovkrav indenfor sukkerroedyrkningen 

- styrke primærproducenternes udbytte og økonomi ved dyrkning af sukkerroer 
- reducere pesticidbelastningen i sukkerroedyrkningen 
- tilpasning af sukkerroedyrkningen til ændrede klimaforhold samt fokus på 

klimaaftrykket 
 
 
Indsatsområder 
Sukkerroeafgiftsfonden prioriterer at yde tilskud til to indsatsområder indenfor rammerne af 
det samlede regelgrundlag for fonden (Landbrugsstøtteloven): 

- Forskning og udvikling 
- Videnoverførsel og informationsaktioner samt rådgivning 

 
1. Konkurrenceevne i hele værdikæden i sukkerroedyrkningen 

• Højere udbytter 
• Bedre kvalitet 
• Bedre udnyttelse af hjælpestoffer 
• Brug af bedre dyrkningsteknikker og teknologiske løsninger 

 
2. Klimaaftryk og klimatilpasning i sukkerroedyrkningen 

• Kvantificering af klimaaftryk, herunder kulstoflagring i sukkerroedyrkningen 
• Monitering og varslingssystemer 
• Dyrkningstilpasning til ændrede klimaforhold for eksempel ændrede 

nedbørsforhold, tørkeperioder, sæsonudsving 
• Ukrudt, sygdomme, skade- og nyttedyrs fremtidige betydning med ændrede 

klimaforhold 
• Udnyttelse af teknologiske løsninger 

 
3. Mindre afhængighed af pesticider i sukkerroedyrkningen 

• Udvikle løsninger med mindre afhængighed af pesticider 
• Mekanisk ukrudtsbekæmpelse 
• Alternative kemiske, termiske eller bioteknologiske løsninger 
• Lavere pesticidbelastningstal 
• Varslingssystemer  

 
  



Tildelingskriterier for ansøgninger 
- ikke prioriteret rækkefølge  
 
Generelle kriterier  

• I hvor høj grad matcher projektet et eller flere af fondens indsatsområder? 
• Er der tydelig sammenhæng mellem projektets formål, mål, aktiviteter, leverancer 

og effekter? 
• Er der taget skyldige økonomiske hensyn ved fastlæggelsen af projektets budget, 

herunder om der er udvist sparsommelighed? 
• Har projektteamet tilstrækkelige kompetencer og erfaringer på området? 
• Inkluderer projektet samarbejde med relevante partnere? 
• Er projektet til gavn for en bred del af målgruppen? 

 
Projektspecifikke kriterier 

 
Forskning og udvikling 

• Fører projektet til relevant, anvendelsesorienteret viden? 
• Bidrager projektet til nyskabelse og innovationsværdi på området? 
• Bygger projektet på solide og anerkendte data, og er der opstillet valide forsøg og 

test? 
• Udnytter projektet allerede eksisterende dansk eller udenlandsk viden på området? 
• Er det sandsynligt, at projektets resultater kan implementeres hos målgruppen 

inden for en overskuelig tidshorisont? 
 
Videnoverførsel og informationsaktioner samt rådgivning   

• Er der tale om relevant, anvendelsesorienteret viden? 
• Bygger projektet på anerkendt viden, analyser og lignende? 
• Er det sandsynligt, at formidlingen når ud til målgruppen? 

 
 
 

 



Effekten af tilskud 
Sukkerroeafgiftsfonden lægger vægt på, at de støttede projekter skaber resultater, og at 
de får den forventede effekt for målgruppen. Alle projektansøgninger skal indeholde 
kvantitative mål, der ligeledes følges op på i tilskudsrapporten ved projektets afslutning. 
 
Som led i vurderingen af den enkelte ansøgning i forhold til effektpotentiale skal ansøgere 
opstille tre kvantitative mål, som opstilles for projektets: 

• aktiviteter 
• leverancer 
• effekter  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Aktivitetsmål udgør et kvantitativt mål for de aktiviteter, der gennemføres i projektet. Det 
kan for eksempel være omfang af forskning, antal forsøg eller tests, antal kampagner eller 
formidlingsaktiviteter. 
 

Sammenhæng til fondens 
strategiske målsætning 

 

Effekt 
(branche- eller bedriftsniveau) 

 

Leverancer 
(projektniveau) 
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Leverancemål udgør et kvantitativt mål for de umiddelbare output af aktiviteterne. Det kan 
for eksempel være den forventede indsigt, som forskning giver anledning til, antal 
publikationer, antal formidlinger, antal respondenter der nås. 
 
Effektmål kan være et kvantitativt mål for effekten af, at en given ny metode eller teknologi 
spredes og tages i anvendelse på bedrifter. Det kan opgøres på for eksempel parametre 
for ressourceforbrug, udbytte eller andet. Et effektmål kan være et kvalificeret bud på 
effekten af projektet på bedriftsniveau, når projektets resultater er spredt og 
implementeret.  
 
Kvalificerede begrundelser for resultater og effekter 
I ansøgningen redegøres for, hvorfor det er sandsynligt, at de planlagte aktiviteter vil 
medføre de forventede umiddelbare resultater og kunne give anledning til de forventede 
effekter på for eksempel bedriftsniveau. 
 
 
Opfølgning 
 Når projektet er afsluttet, skal den projektansvarlige redegøre for aktiviteter, 

leverancer og forventede effekter i henhold til de opstillede mål for projektet. 
 

 Et antal projekter udtages til fondens evaluering af tilskudsmodtagers angivelse af 
leveranceopnåelse og den forventede effekt på bedrifts- eller brancheniveau.  
 

 Den projektansvarlige opbevarer og stiller data til rådighed, der muliggøre 
effektmåling af projekter. 

 
 
Sukkerroeafgiftsfondens overordnede effektmål 
Sukkerroeafgiftsfonden har ud fra fondens strategiske målsætning fastsat to overordnede 
målbare effektmål, som fonden har som mål at understøtte gennem fondens tilskud til 
projekter. 
 
- Forøgelse af udbyttet med 0,254 ton polsukker pr. ha om året 

En stigning i udbyttet er en væsentlig faktor i konkurrencen med alternative afgrøder 
samt sukkerroer og sukker produceret i udlandet. 
* Forøgelse af udbyttet opgøres med udgangspunkt i udbytteniveauet i 2017 på  
13,46 tons polsukker fastlagt på baggrund af udbyttetrenden i perioden 1994 - 2017. 
 

- Pesticidbelastningen i sukkerroer reduceres med 0,038 enheder pr. år 
Der ønskes en udvikling på bæredygtige vilkår, og herunder indgår en reduktion af 
pesticidbelastningen. 
* Der tages udgangspunkt i pesticidbelastningen i 2015/16 på 4,186 enheder fastlagt på 
baggrund af pesticidbelastningstrenden i perioden 2011/12 - 2015/16. 
 

 


