Oversigt over Kvægafgiftsfondens bevillinger for 2014
Kvægafgiftsfonden har i forbindelse med den ordinære ansøgningsrunde i august/september 2013
givet tilskud til 26 projekter i 2014.
For nogle af de støttede projekter har fonden tilknyttet et krav om, at tilskudsmodtager på egen
hjemmeside skal oplyse om projektets hovedindhold og formål samt angive, hvornår resultatet af
projektet vil foreligge. I oversigten er linket til projekterne indsat.

Kødbranchens Fællesråd
Afsætningsfremme
1. Styrket afsætning af okse- og kalvekød i Danmark
2. Markedsinformation og statistik (tidl. under Rådgivning)
3. International afsætning af oksekød (tidl. under Rådgivning)
Sygdomsforebyggelse
4. Fødevaresikkerhed og veterinære forhold (tidl. under Kontrol)
5. Overvågning via slagtedata
Forskning og forsøg
6. Vurdering af kalve- og oksekøds samlede miljøbelastning
Uddannelse
7. Strategisk indsats – uddannelse, forskning og innovation

2.350.000 kr.
1.775.000 kr.
1.450.000 kr.
4.225.000 kr.
885.000 kr.
700.000 kr.
50.000 kr.

Videncenter for Landbrug
Sygdomsforebyggelse
8. Overvågning, forebyggelse og håndtering af smitsomme kvægsygdomme
9. Årsagssammenhænge for mycoplasma bovis
10. Sundere Slagtekalve - mindre forbrug af antibiotika
11. Styrket indsats mod mycoplasma
Medfinansiering af initiativer under EU-programmer
12. Forarbejdning og varmebehandling af økologiske proteinafgrøder
13. Mere fokus på småkalve - Demonstration (tidl. under dyrevelfærd)
14. Mere fokus på småkalve - Udvikling (tidl. under dyrevelfærd)
15. Naturpleje uden barrierer - Demonstration (tidl. under Rådgivning)
16. Naturpleje uden barrierer - Udvikling (tidl. under Rådgivning)
17. Reduceret dødelighed og øget holdbarhed i kvægbesætninger-Demo (tidl. under
dyrevelfærd)
18. Reduceret dødelighed og øget holdbarhed i kvægbesætninger-Udv. (tidl. under
dyrevelfærd)
Forskning og forsøg
19. Reduceret kvælstoffordampning ved hjælp af bio-forsuring af gylle

1.815.000 kr.
529.000 kr.
400.000 kr.
600.000 kr.
250.000 kr.
740.000 kr.
260.000 kr.
165.000 kr.
835.000 kr.
250.000 kr.
131.000 kr.
475.000 kr.

Aarhus Universitet
Forskning og forsøg
20. Den optimale ko - hvilke egenskaber har værdi
21. Reproduktions- og avlsmæssige muligheder for forbedret kødproduktion
22. Billig fodring af slagtekalve – konsekvenser for klimaaftryk, sundhed og økonomi

475.000 kr.
985.000 kr.
900.000 kr.

Side 1 af 2

Klassificeringsudvalget
Kontrol
23.

Kontrol med vejning, klassificering og afregning af kvæg

893.000 kr.

Teknologisk Institut, DMRI
Forskning og forsøg
24. Innovativ detailpakning 2.0 - optimering af gasblandinger
25. Anvendelse af bioaktive komponenter
26. Registreringssystemer for slagtedata fra kvæg

875.000 kr.
400.000 kr.
200.000 kr.

Side 2 af 2

