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Sukkerroeafgiftsfonden
Strategi, tildelingskriterier og effektmål vedr. tilskud til projekter 2018-2021
Sukkerroeafgiftsfonden har fastlagt en 4-årig strategi for perioden 2018-2021. Fonden vil
dog forud for de årlige ansøgningsrunder tage stilling til, om der er behov for justeringer.
Strategi
Sukkerroeafgiftsfondens formål er at styrke udviklingen og dyrkningen af sukkerroer på
bæredygtige vilkår i Danmark og herunder medvirke til at forbedre sukkerroedyrkernes
økonomi ved dyrkning af sukkerroer, herunder både økologiske og konventionelle
sukkerroer. Heri indgår fokus på at styrke og udvikle sukkerroedyrkningens
konkurrenceevne med henblik på en fremtidssikring af erhvervet, herunder med fokus på
at udvikle dyrkningstekniske løsninger, der tager højde for fremtidige udfordringer og
lovkrav.
Nyttevirkningen af tilskud fra fonden skal tilfalde danske sukkerroedyrkere, og bevillinger
gives til projekter, der bidrager positivt til udvikling af sukkerroedyrkningen.
Sukkerroeafgiftsfondens midler bevilges i overensstemmelse med Landbrugsstøttelovens
(Lovbekendtgørelse nr. 20 af 4. januar 2017) hovedformål:
- Afsætningsfremme
- Forskning og forsøg
- Produktudvikling
- Rådgivning
- Uddannelse
- Sygdomsforebyggelse og –bekæmpelse
- Dyrevelfærd
- Kontrol
- Medfinansiering af EU-programmer
Sukkerroeafgiftsfonden prioriterer indenfor denne ramme at yde tilskud til hovedformålene:
- Forskning og forsøg
- Rådgivning
Sukkerroeafgiftsfonden forventer årligt at have 2 - 3 mio. kr. til rådighed for bevilling af
tilskud.

Tildelingskriterier for ansøgninger
- ikke prioriteret rækkefølge
A. Overensstemmelse med Sukkerroeafgiftsfondens strategi
B. Projektets aktualitet, relevans og anvendelsesmulighed for sukkerroedyrkningen
C. Værdiskabelse for sukkerroesektoren generelt og/eller de enkelte sukkerroedyrkere
på kort og lang sigt
D. Nyskabelse, bidrag med nye løsningsformer
E. Projektets bredde og gavn for alle sukkerroedyrkere i landet
F. Implementeringshorisont for anvendelse af resultater i rådgivning af
sukkerroedyrkere
G. Formidling af resultater til videncentre og sukkerroedyrkere
H. Sammenhæng mellem projektets formål, aktiviteter og budget
I. Faglighed i projektet og hos ansøger samt kompetence, erfaring og viden til at
gennemføre projektet
J. Fagkorrekt og velbeskrevet videnskabelig metode
K. Projektets udnyttelse af eksisterende viden på området
L. Koordinering og samarbejde med andre aktører, som arbejder med samme eller
lignende problemstilling
M. Sammenhæng mellem projektets aktiviteter, resultater og effekter
N. Bidrager projektet med en målbar effekt
Effekten af Sukkerroeafgiftsfondens tilskud
Sukkerroeafgiftsfonden lægger vægt på, at de støttede projekter skaber resultater, og at
de får den forventede effekt for sukkerroedyrkerne. Alle projektansøgninger skal indeholde
en aktivitetsbeskrivelse samt ansøgers forventning til resultatet af projektet og den
forventede effekt for sukkerroedyrkerne. Alle støttemodtagere skal således evaluere deres
projekt ved afslutning.
Effektmål
Sukkerroeafgiftsfonden har i forlængelse af sin definerede strategi fastsat to overordnede
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.

