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Landbrug & Fødevarer, SEGES Innovation i alt 4.100

1 Et robust økologisk jordbrug - Økologikongres 2021 700
2 Stribedyrkning i økologisk planteavl 500
3 Klimavenlig afgræsning i den økologiske mælkeproduktion 450
4 Nyttedyr i økologisk raps og hestebønne 400
5 Økologisk Markdag 350
6 Økologiske markforsøg til udvikling af økologien 1.000
7 Grise i skov 300
8 Lupin – ny start med sikker dyrkning 300
9 Nye strategier for økologisk ægproduktion med reduceret fosfor 100

Økologisk Landsforening i alt 3.875
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10 Den gode opstart for økologiske æglæggere
11 Husdyr på farten
12 Ren Recirkulering – madaffald til økologisk kvalitetsgødning 
13 Den uundværlige Ø-ko: græsbaseret kødproduktion
14 Skovlandbrug – et bæredygtigt landbrugssystem for planteavl og 

mælkeproduktion (ROBUST)
15 Carbon-Farm 2 – Bæredygtige dyrkningssystemer i landbrug 
16 Carbon-Farm – Bæredygtige dyrkningssystemer i landbrug
17 Økodag 2021 500

Aarhus Universitet i alt 668

18 Kortlægning af dansk økologisk mejerimælk - Danmilk 476
19 Bekæmpelse af snudebiller i økologisk hvidkløverfrø 192

Landbrug & Fødevarer i alt 895

20 Økologi på uddannelser 2021 595
21 Mere økologi i landbrugsuddannelsen 300

467

22 Skovlandbrug – et bæredygtigt landbrugssystem for planteavl og 
mælkeproduktion (ROBUST)

227

23 Klimaneutral økologi på små økologiske jordbrug 240

HortiAdvice i alt 300

24 Kom godt i gang med økologiske blåbær og stikkelsbær 300

Ecoviden i alt 207

25 Faglig guide til økologiske planteavlere 207

Puljen i alt 10.512

Center for Frilandsdyr K/S i alt

Fondens ordinære pulje 2021 - Oversigt over fondens bevillinger

Fonden for økologisk landbrug har i forbindelse med de afholdte ansøgningsrunder i 2. halvår af 
2010 givet
tilskud til en række projekter, som gennemføres i 2021. I den ordinære pulje er der givet tilsagn til 
25 projekter for i alt 10.512 t.kr. i 2021.

Alle beløb er i 1.000 kr.

https://okologi.dk/vi-arbejder-for/projekter/planteavl/carbon-farm-2-baeredygtige-dyrkningssystemer-i-landbruget/
https://old.okologi.dk/landbrug/projekter/planteavl/carbon-farm
https://old.okologi.dk/landbrug/projekter/klima/robust
https://projekter.seges.dk/fonden_for_oekologisk_landbrug/fonden_for_oekologisk_landbrug---2021
https://projekter.seges.dk/fonden_for_oekologisk_landbrug/fonden_for_oekologisk_landbrug---2021/5343
https://projekter.seges.dk/fonden_for_oekologisk_landbrug/fonden_for_oekologisk_landbrug---2021/7976
https://projekter.seges.dk/fonden_for_oekologisk_landbrug/fonden_for_oekologisk_landbrug---2021/7978
https://projekter.seges.dk/fonden_for_oekologisk_landbrug/fonden_for_oekologisk_landbrug---2021/7832
DanMilk (au.dk)
https://agro.au.dk/forskning/forskningsomraader/froevidenskab-og-teknologi/froeforskning/fonden-for-oekologisk-landbrug/bekaempelse-af-snudebiller-i-oekologisk-hvidkloeverfroe-2021/
https://www.frilandsdyr.dk/2020/08/25/skovlandbrug-robust/
https://permakulturhaven.dk/projekt-fleraarig-groent---foel
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