
Kvægafgiftsfonden 

oversigt over bevillinger for 2018 
 
 

Kvægafgiftsfonden har i forbindelse med den ordinære ansøgningsrunde i september 2017 givet tilskud til 26 

projekter for i alt 25.419 tusind kr. i 2018. I fondens budget for 2018 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. 

 

Samlet tilskud fordelt på formål 1.000 kr. 

1. Afsætningsfremme i alt 7.257 

2. Sygdomsforebyggelse i alt 5.755 

3. Rådgivning i alt 5.555 

4. Forskning og forsøg i alt 4.774 

5. Kontrol i alt 925 

6. Dyrevelfærd i alt 700 

7. Uddannelse i alt 228 

8. Medfinansiering af initiativer under EU-programmer i alt 225 

I alt 25.419 

 

 

 

Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere 1.000 kr. 

1. Kødbranchens Fællesråd 11.031 

2. SEGES 8.185 

3. Aarhus Universitet 2.581 

4. Teknologisk Institut/DMRI 1.450 

5. Klassificeringsudvalget 925 

6. Københavns Universitet 543 

7. Landbrug & Fødevarer 504 

8. Økologisk Landsforening 200 

I alt 25.419 
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På de efterfølgende sider ses en detaljeret oversigt over tilskuddene. For hver tilskudsmodtager er projektets 

titel og tilskud angivet. Alle tilskud er angivet i 1.000 kr. 

 
Kødbranchens Fællesråd 11.031  

  
   

Afsætningsfremme   

1 Markedsadgang for oksekød 2.750  

2 Styrket afsætning af konventionelt og økologisk kalve- og oksekød i Danmark 1.500  
3 Markedsinformation og statistik om kalve- og oksekød  1.340  

4 International afsætning af oksekød 700  

5 Afsætningsfremme af okse- og kalvekød - Sverige 463   
Afsætningsfremme i alt 6.753  

  
   

Sygdomsforebyggelse   

6 Fødevaresikkerhed og veterinære forhold  3.175  

7 Overvågning via slagtedata  875   
Sygdomsforebyggelse i alt 4.050  

  
   

Uddannelse   

8 Kvalificeret arbejdskraft til kødbranchen 228   
Uddannelse i alt 228  

 
    

 
SEGES 8.185  

  
   

Rådgivning   

9 Robuste kalve - godt begyndt er halvt fuldendt  3.870  

10 Fra kalv til krog – sådan bliver vi bedre  800  

11 Krydsningskalve med større potentiale  585  

12 MRSA screening i tankmælk og slagtekalve  300   
Rådgivning i alt 5.555  

  
   

Sygdomsforebyggelse   

13 Overvågning for smitsomme kvægsygdomme  1.705   
Sygdomsforebyggelse i alt 1.705  

  
   

Dyrevelfærd   

14 Dyrevelfærd i bedre rammer  700   
Dyrevelfærd i alt 700  

  
   

Medfinansiering af initiativer under EU-programmer   

15 Naturtjek - vejen til økonomisk rentabel naturpleje  225   
Medfinansiering af initiativer under EU-programmer i alt 225  

 

  

https://projektsitet.seges.dk/fond/kvaegafgiftsfonden/aar/2018/projekt/Robuste-kalve-3889
https://projektsitet.seges.dk/fond/kvaegafgiftsfonden/aar/2018/projekt/Fra-kalv-til-krog-3894
https://projektsitet.seges.dk/fond/kvaegafgiftsfonden/aar/2018/projekt/Krydsningskalve-3933
https://projektsitet.seges.dk/fond/kvaegafgiftsfonden/aar/2018/projekt/MRSA-screening-3888
https://projektsitet.seges.dk/fond/kvaegafgiftsfonden/aar/2018/projekt/OSK-2350
https://projektsitet.seges.dk/fond/kvaegafgiftsfonden/aar/2018/projekt/Dyrevelfaerd-i-bedre-rammer-3886
https://projektsitet.seges.dk/fond/kvaegafgiftsfonden/aar/2018/projekt/Naturtjek-3895
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Aarhus Universitet 2.581  
  

   
Forskning og forsøg   

16 Udvikling af ny model til fordeling af kvælstofudskillelsen mellem urin og 
gødning  

939  

17 Sikker overgang fra mælk til fast foder – optimal trivsel af slagtekalve  722  
18 Udvikling af effektiv dataopsamling og formidling af resultater fra dansk 

kvægforskning 

720  

19 Fremtidens helhedsorienterede og balancerede kvægbedrifter  200   
Forskning og forsøg i alt 2.581  

  
  

 
DMRI/Teknologisk Institut 1.450  

  
   

Forskning og forsøg   

20 Visionudstyr til detektion af slagtekropsforureninger – udvikling af koncept 700  
21 Automatisk produktidentifikation med kvalitetstjek 500  

22 Registreringssystemer for slagtedata fra kvæg 250   
Forskning og forsøg i alt 1.450  

  
  

 
Klassificeringsudvalget 925  

  
   

Kontrol   

23 Kontrol med klassificering m.m. af svin/kvæg/får 925   
Kontrol i alt 925  

  
  

 
Københavns Universitet 543  

  
   

Forskning og forsøg   

24 Betydning af nedbrydningskinetik i vommen for foderets næringsværdi til 
slagtekalve 

543  

 
Forskning og forsøg i alt 543  

  
  

 
Landbrug & Fødevarer 504  

  
   

Afsætningsfremme   

25 Okse- og kalvekøds betydning for ernæring og miljø  504   
Afsætningsfremme i alt 504  

  
  

 
Økologisk Landsforening 200  

  
   

Forskning og forsøg   

26 Mere (økologisk) oksekød på tallerkenen – Ja tak!  200   
Forskning og forsøg i alt 200  

 

http://anis.au.dk/forskning/projekter/fordeling-af-kvaelstofudskillelsen-mellem-urin-og-goedning/
http://anis.au.dk/forskning/projekter/fordeling-af-kvaelstofudskillelsen-mellem-urin-og-goedning/
http://pure.au.dk/portal/en/projects/sikker-overgang-fra-maelk-til-fast-foder--optimal-trivsel-af-slagtekalve(27ef3cf8-e464-4ce4-af40-0d856ccf559f).html
http://pure.au.dk/portal/da/projects/udvikling-af-effektiv-dataopsamling-og-formidling-af-resultater-fra-dansk-kvaegforskning(0f2c5813-77c4-4b2c-9a27-dc09e7a49871).html
http://pure.au.dk/portal/da/projects/udvikling-af-effektiv-dataopsamling-og-formidling-af-resultater-fra-dansk-kvaegforskning(0f2c5813-77c4-4b2c-9a27-dc09e7a49871).html
http://agro.au.dk/forskning/projekter/fremtidens-helhedsorienterede-og-balancerede-kvaegbedrifter/
https://www.teknologisk.dk/projekter/projekter-slagteri-og-animalske-produkter/kvaegafgiftsfonden-kaf/27378,2
https://ivh.ku.dk/forskning/produktion-og-sundhed/projekter/betydning-af-nedbrydningskinetik-i-vommen/
https://ivh.ku.dk/forskning/produktion-og-sundhed/projekter/betydning-af-nedbrydningskinetik-i-vommen/
http://www.lf.dk/om-os/fonde/tilskud-fra-afgiftsfonde/tilskud-fra-kvaegafgiftsfonden/okse-og-kalvekoeds-betydning-for-ernaering-og-miljoe
https://okologi.dk/landbrug/projekter/kvaeg/koedproduktion/mere-oekologisk-oksekoed

