Oversigt over Kvægafgiftsfondens bevillinger for 2016
Kvægafgiftsfonden har i forbindelse med den ordinære ansøgningsrunde i august/september 2015
givet tilskud til 26 projekter i 2016. I fondens budget for 2016 er de enkelte projekter kort beskrevet.
Budgettet findes under fanen "budget og regnskab".
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
Øget afsætning af konventionelt og økologisk okse- og kalvekød i Danmark
2
Markedsinformation og statistik
3
International afsætning af oksekød til tredjemarkedslande
4
International afsætning af oksekød til Sverige
5
Øget afsætning af økologisk okse- og kalvekød i Danmark

2.175
1.500
1.650
370
100

Kontrol
Fødevaresikkerhed og veterinære forhold
6

4.925

Sygdomsforebyggelse
Overvågning via slagtedata
7
Uddannelse
Styrket Forskning, Innovation og Vidergående Uddannelse
8

875

75

SEGES
Sygdomsforebyggelse
9
Overvågning for smitsomme kvægsygdomme
10 Infektioner hos kalve og opdræt – sundhed frem for behandling
11 Mycoplasma i slagtekalvebesætninger

1.705
625
400

Rådgivning
12 Indsætter strategi i slagtekalvebesætninger
13 Effektiv og lønsom naturpleje

1.100
900

Medfinansiering af initiativer under EU-programmer
14 Hold sundheden inde og sygdommene ude - DEMO
15 Hold sundheden inde og sygdommene ude - UDVIKLING

135
65

Aarhus Universitet
Forskning og forsøg
16 Sikker overgang fra mælk til fast foder – optimal trivsel af slagtekalve
17 Billig fodring af slagtekalve – konsekvenser for klimaaftryk, sundhed og økonomi
18 Årsager til hoste ved slagtekalve (HosteKalv)
19 Værktøj til beregning af mælke- og kødproduktionens klimaaftryk

1.249
800
625
230
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20

Mindre metanudslip med oregano i foderet til malkekøer

134

Klassificeringsudvalget
Kontrol
21 Kontrol med vejning, klassificering og prisrapportering af svin og kreaturer

880

Teknologisk Institut / DMRI
Forskning og forsøg
22 Vandeffektiv kreaturslagtning
23 Registreringssystemer for slagtedata fra kvæg

400
250

Region Hovedstaden
Forskning og forsøg
24 Optagelse og muskelstimulerende effekt af hydrolyseret kød

544

Økologisk Landsforening
Medfinansiering af initiativer under EU-programmer
25 Økologisk græskalv

300

Københavns Universitet
Forskning og forsøg
26 Smertebehandling i forbindelse med kastration af tyre

193
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