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Kvægafgiftsfondens strategi 2017
Rammerne for Fonden
Kvægafgiftsfondens formål er at styrke oksekødsektoren og kvægbrugets udvikling og konkurrenceevne.
Nyttevirkningen af Fondens bevillingsvirksomhed skal tilfalde danske primærproducenter inden for oksekødssektoren, og bevilling kan under den forudsætning gives til projekter inden for oksekødets samlede værdikæde – fra stald over råvare til produkt.
Fondens midler bevilges i overensstemmelse med landbrugsstøtteloven og kan i henhold til denne anvendes
til finansiering af foranstaltninger i forbindelse med:
• afsætningsfremme
• forskning og forsøg
• produktudvikling
• rådgivning
• uddannelse
• sygdomsforebyggelse
• sygdomsbekæmpelse
• dyrevelfærd
• kontrol
• medfinansiering af initiativer under EU-programmer
• samt i øvrigt til foranstaltninger, som ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri giver tilladelse til.
Ved ansøgning til Fonden er det et kriterium, at støtten kan finde sted inden for rammerne af EU’s statsstøtteregler. Dette vil primært blive vurderet med udgangspunkt i bekendtgørelse om støtte til fordel for primær
jordbrugsproduktion omfattet af EU statsstøtteregler og finansieret af jordbrugets promille- og produktionsafgiftsfonde m.v.

Indsatsområder
I 2017 ønsker Fonden at styrke sektorens muligheder for at opnå en lønsom og international
konkurrencedygtig produktion ved at fokusere på følgende indsatsområder:

Produktivitet – projekter, der bidrager til den fortsatte effektivisering, optimering og omkostningsreduktion i
alle oksekødproduktionens led, bl.a. ved:
• forbedret ledelse og management.
• forbedret tilvækst.
• forbedret foderstyring og energiudnyttelse.
• lavere kalvedødelighed.
• styrket avlsmæssig indsats, også gennem genetiske test.

Fødevaresikkerhed og sundhed – projekter, der bidrager til den fortsatte sikring af dansk oksekøds
sundhed og sikkerhed, og som bekæmper og forebygger kvægsygdomme, bl.a. ved:
• styrket intern smittebeskyttelse.
• kompetent og konkurrencedygtig rådgivning.
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Kvalitet og bæredygtighed – projekter, der fremmer kvaliteten af oksekødproduktionen og møder
forbrugernes krav til en bæredygtig produktion, bl.a. ved:
• effektiv anvendelse af ressourcerne i den intensive produktion.
• fremme af naturplejens og den økologiske produktions muligheder for en rentabel forretning.
• kvalitet i slagteriproduktionen især ved udvikling og undersøgelse af kvalitetsparametre for
oksekødsprodukter samt afsætningsfremme heraf.
• forbrugeroplysning og -information om måltider og ernæringskvalitet samt ved undersøgelser
og udvikling af forbrugernes oplevelse af kvalitet.
• et godt arbejdsmiljø og høj dyrevelfærd.

Prioritering
Udover en bedømmelse af det enkelte projekts faglige kvaliteter vil fondsbestyrelsen lægge vægt på,
at projekterne:
• er til gavn for en bredest mulig kreds.
• har en tydelig plan for implementering, så resultaterne kommer i anvendelse.
• er koordineret med andre interessenter i sektoren.
• gennemføres med så lavt overhead som muligt.
• indeholder helhedsbetragtninger over såvel det enkelte produktionsled som hele værdikæden
fra stald over råvare til færdigt produkt.
• forholder sig til sektorens miljø- og klimapåvirkning og til sektorens økonomiske udvikling.
• ansøges med den rette finansieringssammensætning i forhold til andre støttemuligheder.

For projekter vedr. sundhedsfremme, fødevaresikkerhed og sygdomsbekæmpelse/-forebyggelse bør
projekterne endvidere:
• tænke myndighedernes rolle ind i projektet.
• sikre oplevelsen af ejerskab i ét eller flere led af oksekødsektoren og kvægbruget.

For projekter vedr. dyrevelfærd og -sundhed prioriteres endelig en:
• afdækning og styrkelse af datagrundlag, der kan sikre fremtidige tiltag i sektoren.

