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Ledelsesberetning
Fondens formål 

Fondens formål i henhold til vedtægterne § 4 
Stk. 1. Fondens formål er at styrke 
sukkerroedyrkningens udvikling. 

Stk. 2. Fonden kan inden for dette formål og i 
overensstemmelse med landbrugsstøtte-loven 
anvende midler til aktiviteter i forbindelse med 
afsætningsfremme, forskning og forsøg, 
produktudvikling, rådgivning, uddannelse, 
sygdomsforebyggelse, sygdomsbe-kæmpelse, 
dyrevelfærd, kontrol, medfinansiering af 
initiativer under EU-programmer samt i øvrigt 
foranstaltninger, som fødevareministeren giver 
tilladelse til. Fonden kan endvidere anvende 
midlerne til dækning af omkostningerne ved 
kontrol med midlernes korrekte anvendelse. 
Med ministerens tilladelse kan fonden afholde 
udgifter til honorar til fondens 
bestyrelsesmedlemmer. 

Strategi 

Fondens strategi fastlagt for 2018-21 
Sukkerroeafgiftsfondens formål er at styrke 
udviklingen og dyrkningen af sukkerroer på 
bæredygtige vilkår i Danmark og herunder 
medvirke til at forbedre sukkerroedyrkernes 
økonomi ved dyrkning af sukkerroer, herunder 
både økologiske og konventionelle sukkerroer. 
Heri indgår fokus på at styrke og udvikle 
sukkerroedyrkningens konkurrenceevne med 
henblik på en fremtidssikring af erhvervet, 
herunder med fokus på at udvikle 
dyrkningstekniske løsninger, der tager højde for 
fremtidige udfordringer og lovkrav. 

Nyttevirkningen af tilskud fra fonden skal tilfalde 
danske sukkerroedyrkere, og bevillinger gives til 
projekter, der bidrager positivt til udvikling af 
sukkerroedyrkningen. 

Årets aktiviteter 

Fonden har vedr. regnskabsåret 2020 modtaget 
ansøgninger om tilskud til 11 projekter fordelt på 
4 ansøgere. Heraf er ansøgningerne på 8 af 
projekterne imødekommet helt eller delvist med 
et samlet tilskud på 2.321 t.kr. 

Ansøgningerne er behandlet på et 
bestyrelsesmøde den 11. september 2019. 

Fonden har modtaget et tilskud på 1.074 t.kr fra 
Promilleafgiftsfonden til medfinansiering af 
projekterne og har derudover opkrævet 1.395 
t.kr i produktionsafgift på sukkerroemængden 
produceret i roekampagnen 2019. 

Alle 8 projekter er gennemført i henhold til 
ansøgningerne og det budgetterede, og 
tilsvarende har fonden anvendt tilskuddet fra 
Promilleafgiftsfonden i henhold til 
ansøgningerne dertil og budgettet. 

Fondens regnskab for 2020 er som forventet i 
forhold budgettet med meget små afvigelser. 
Indtægten fra produktionsafgift er lidt højere som 
følge af en større roemængde i 2019 end 
forventet og dermed også et større 
afgiftsgrundlag. 

Der var budgetteret med et resultat på 67 t.kr, 
svarende til en overførelse til året efter på 3 %. 
Resultatet blev 130 t.kr, svarende til en 
overførsel på 6 %, hvilket fonden finder 
tilfredsstillende. 

En mindre andel af årets tilskudsbeløb blev 
udbetalt i første halvdel af året som en 
acontoudbetaling forud for myndighedernes 
ændring af retningslinjerne for udbetaling. 
Fonden informerede i august alle 
tilskudsmodtagere om den ændrede praksis, og 
oplyste herunder om muligheden for at få 
udbetalt beløb løbende undervejs i 
projektforløbet til dækning for afholdte udgifter. 
Ingen af tilskudsmodtagerne har benyttet denne 
mulighed, og hovedparten af tilskudsmidlerne 
udbetales således i forbindelse med tilsendelse 
af tilskudsregnskab fra tilskudsmodtager. 

Udbruddet og spredningen af COVID-19 primo 
2020 har ikke haft nogen væsentlig indflydelse 
på fonden og projekterne, som fonden har ydet 
tilskud til. 

Det forventes ligeledes heller ikke, at COVID-19 
vil få væsentlig indflydelse på fonden og 
projekterne, som har modtaget tilskud i 2021. 



5 
 

Projekterne forventes gennemført i henhold til 
ansøgningerne. 

Fondens egenkontrol 

Fonden skal i henhold til § 25 i 
administrationsbekendelsen nr. 1663 af 14. 
december 2018 sørge for, at der udføres 
egenkontrol, der sikrer, at tilskudsforvaltningen 
er i overensstemmelse med de 
forvaltningsmæssige regler og principper, som 
beskrevet i Finansministeriets vejledning om 
effektiv tilskudsforvaltning. 

Fondens egenkontrol er beskrevet i et 
egenkontrolprogram. I henhold til 
administrationsbekendtgørelsen er resultatet af 
den udførte egenkontrol blevet opsummeret i en 
rapport for kalenderåret 2020. Den 
revisorattesterede rapport skal i henhold til § 25, 
stk. 5 indsendes til Landbrugsstyrelsen sammen 
med årsregnskabet. I ledelsesberetningen til 
årsregnskabet skal der redegøres for resultatet 
af den udførte egenkontrol.  

Det er i fondens egenkontrolrapport for 2020 
konkluderet, at fondens tilskudsforvaltning i 
2020 har levet op til de forvaltningsretlige regler 
og principper som beskrevet i Finansministeriets 
vejledning om effektiv tilskudsforvaltning, samt 
landbrugsstøtteloven, 
administrationsbekendtgørelsen og øvrig 
lovgivning. 

Fondens effektvurdering 

Fonden skal i henhold til § 23 i 
administrationsbekendelsen nr. 1663 af 14. 
december 2018 beslutte en strategi for effekten 
af sine aktiviteter og heri opstille konkrete og 
målbare effektmål for udvalgte aktiviteter eller 
strategiske fokusområder samt vurdere effekten 
af udvalgte aktiviteter eller strategiske 
fokusområder. 

Fonden har for hvert projekt bedt 
tilskudsmodtager vurdere projektets forventede 
effekt, hvilket er angivet i noten for hvert projekt. 

Fonden vurderer, at de forventede effekter 
angivet af tilskudsmodtager bidrager til at 
opfylde Fondens strategi og overordnede 
effektmål. 

Fonden har i 2018 fastlagt to overordnede 
effektmål, som fonden har som mål at 
understøtte gennem fondens tilskud til projekter: 

1. Forøgelse af udbyttet med 0,254 ton 
polsukker pr. ha om året. 
En stigning i udbyttet er en væsentlig faktor i 
konkurrencen med alternative afgrøder samt 
sukkerroer og sukker produceret i udlandet.  
* Forøgelse af udbyttet opgøres med 
udgangspunkt i udbytteniveauet i 2017 på  
13,46 tons polsukker fastlagt på baggrund af 
udbyttetrenden i perioden 1994 - 2017. 
 
2. Pesticidbelastningen i sukkerroer reduceres 
med 0,038 enheder pr. år. 
Der ønskes en udvikling på bæredygtige vilkår, 
og herunder indgår en reduktion af 
pesticidbelastningen. 
* Der tages udgangspunkt i pesticidbelastningen 
i 2015/16 på 4,186 enheder fastlagt på 
baggrund af pesticidbelastningstrenden i 
perioden 2011/12 - 2015/16. 

Efter de første to år kan man konstatere 
følgende udvikling: 

1. Udbyttet 
- 2018: 11,0 tons polsukker pr. ha 
- 2019: 13,5 tons polsukker pr. ha 
- 2020: 13,8 tons polsukker pr. ha 

2. Pesticidbelastningen 
- 2016/17: 4,46 enheder 
- 2017/18: 4,13 enheder  
- 2018/19: 3,53 enheder 

Udviklingen vil indgå i Fondens kommende 
evaluering i 2021 af Fondens strategi og 
overordnede effektmål, når den nuværende 
strategi for 2018-21 udløber. 
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Noter til støttede projekter 
- der henvises til de faglige tilskudsrapporter 
for yderligere information om forsøgene 

Note 1. Monitering og bekæmpelse af 
skadedyr og bladsvampe i 
sukkerroedyrkningen 

Formålet med projektet har været at forebygge, 
monitere samt at optimere 
bekæmpelsesmuligheder af skadedyr og 
bladsvampe i sukkerroedyrkning. Med 
monitering og varsling har formålet været at give 
aktuel rådgivning til konsulenter og dyrkere om 
optimal og rettidig bekæmpelse. Opnåelse af 
optimal bekæmpelse med anvendte og nye 
insekt- og svampemidler er undersøgt med 
forskellige behandlingsstrategier. 
Bekæmpelsesbehov ved varieret biomasse er 
derudover også undersøgt. Indledningsvis er 
effekten af forekomst af skadedyr undersøgt ved 
dyrkning af afgrødestriber. 

Forventede effekter 

Projektet giver planteavlere aktuel viden om, 
hvor og hvornår skadedyr og bladsvampe er 
tabsgivende i sukkerroedyrkning samt hvilke 
muligheder, der er for at forebygge eller 
bekæmpe disse på rentabel vis.  

Forsøgene 2020 med skadedyrsbekæmpelse 
indikerer, at de bekæmpelsestærskler for trips 
og runkelroebiller, der er taget i brug i Force-
bejdsede roer i 2020, som følge af 
neonicotinoidforbuddet 2018, har været 
brugbare, og at der skal en vis andel af skade 
fra tidlige skadedyr til før insekticidsprøjtninger 
er lønsomme. Besparelse af f.eks. to 
insekticidbehandlinger på 80 procent af arealet 
vil beløbe sig til i alt 8,5 mio. kr. for danske 
sukkerroedyrkere. Fremtidigt øget dyrkning af 
Force-bejdsede roer forventes at øge forekomst 
af bladlus, som er smittebærere for den 
potentielt meget tabsgivende virusgulsot, og 
undersøgelser af bekæmpelsesmetoder af disse 
herunder integrerede metoder forventes at blive 
yderst aktuel i fremtidig sukkerroedyrkning.  

Forekomst af bladsvampe ses hvert år af 
varierende karakter, og så længe de fleste 
sukkerroesorter er modtagelige overfor 
bladsvampe, er rettidig fungicidbekæmpelse er 
en vigtig faktor for sikring af højt udbytte. Forsøg 
2015-2020 viser, at optimal bekæmpelse 
medfører 13 procent merudbytte med 
nettoøkonomi 1.600 kr. pr. ha, når roerne tages 

op fra midt i oktober og senere, hvilket svarer til 
cirka 75 pct af arealet og i alt 39,1 mio. kr. for 
danske sukkerroedyrkning. Omfordeling af eller 
gradueret svampebekæmpelse som følge af 
variation i markens biomasse forventes i nogle 
dyrkningsår afhængigt af klimaforhold at kunne 
øge nettoindtægter per ha. 

Note 2. Udvikling af ukrudtsbekæmpelse i 
sukkerroedyrkningen 

Formålet med projektet har været forsat at 
udvikle ukrudtsbekæmpelsen i sukkerroer. Dette 
kan specificeres yderligere: 

1) Afprøvning af kombinationer, doseringer og 
timing af kemisk ukrudtsbekæmpelse under 
hensyntagen til nye begrænsninger i 
herbicidregistreringer.  

2) Undersøgelse af muligheder for 
båndsprøjtning mellem rækker og i rækker i 
kombination med mekanisk bekæmpelse. 

Forventede effekter 

Projektet bidrager til, at der kan foretages en 
effektiv og miljørigtig ukrudtsbekæmpelse. 
Forsøg har vist at sukkerroer udøver meget 
svag konkurrence overfor ukrudt, og to pct. 
dækning af jordoverfladen med ukrudt i juni kan 
give udbyttetab. 

Anvendelse af de optimale strategier for 
ukrudtsbekæmpelse er essentielle for undgå 
problemer med resistens og dermed øgede 
udfordringer som kan betyde forøget anvendelse 
af ukrudtsmidler eller tabt udbytte fremover. 

Note 3. Optimal gødskning af sukkerroer 

Formålet med projektet er at kvantificere 
effekten af gødskningsmæssige tiltag på udbytte 
og kvalitet af sukkerroer. Dette kan præciseres 
yderligere: 

1) Fastlæggelse af optimalt gødningsniveau for 
plantenæringsstoffer. 

2) Kvantificere og sammenligne effekten af 
gødningstildeling, hvor tildelingen er baseret på 
forskellige forudsætninger (for eksempel ens 
mængde kontra gradueret mængde (benævnes 
”strategiforsøg”). 

3) Validere gældende retningslinjer for 
gødskning. 
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Forventede effekter 

Resultaterne af den foreløbige analyse af 301-
data indgår til dels i tildelingsmodel til forsøg 
med gradueret gødskning 2021. Optimal 
kvælstofgødskning forventes at kunne anvendes 
til at optimere på rodudbytte og sukkerprocent. 
Næste trin er at nuancere de nuværende 
anbefalinger så det gælder på markniveau og 
endda indenfor marken i form af graduering af 
gødningen. Indtil flere analyser og resultater 
foreligger, er det ikke muligt at angive nogen 
effekt af dette arbejde. 

Forsøgsserie 329 har indtil videre vist at der er 
flere alternativer til at opnå høje sukkerudbytter 
og herunder at gødske efterafgrøder med 
afgasset biogylle i året forud for roedyrkning. 
Dette kan udnyttes til at minimere færdsel på 
forårsvåd jord og til at sprede opgaverne med 
gødningsudbringning hen over året. 
Undersøgelser illustrerer også at sukkerroe-
dyrkning er følsom overfor pakningsskader, og 
at dyb jordbearbejdning kan være nødvendigt for 
at udbedre færdselsskader selvom der 
anvendes specialdesignet selvkørende 
gyllevogn med ekstraordinært lavt dæktryk. 

Forsøgene i serie 341 viser, at lave 
magnesiumtal (fire udbytteforsøg) og mangantal 
(et udbytteforøg) i bladanalyser ikke automatisk 
betyder, at der skal tilføres yderligere gødning. 
Derimod kan der være behov for en bedre 
afbalancering/reduktion af blandt andet kalk og 
andre næringsstoffer. Resultaterne bidrager 
derfor til at begrænse unødig kalkning og 
gødskning gennem anvendelse af bladanalyser, 
som det er beskrevet i 5T-projektet. Arbejdet i 
serie 341 og 342 har til dels været 
metodeudvikling med henblik på at udvikle 
rationelle undersøgelsesmetodikker og herunder 
– via GIS-værktøjer - udnytte data fra Sentinel-
satellitterne til at validere markvariation og 
afhjælpning af denne gennem 
præcisionsgødskning. Effekterne af denne 
tilgang forventes omsat til konkret vejledning i de 
kommende år, idet metodikkerne videreføres i 
andre forsøgsserier. 

Forsøgsserie 350 kvantificerer problematikken 
ved langvarig mangelfuld gødskning af 
markerne og herunder hvad der vil kræve at 
bringe jord i korrekt gødningsmæssig stand. 
 
 

Note 4. Udvikling og sammenligning af 
kulturtekniske metoder i 
sukkerroedyrkningen 

Formålet med projektet har været at 
sammenligne og kvantificere kulturtekniske 
metoder indenfor sukkerroedyrkningen. Dette 
kan specificeres yderligere: 

1) Kvantificere effekten af forskellig intensitet af 
roer i sædskiftet samt muligheden for at 
reducere eventuelle sædskifterelaterede effekter 
gennem dyrkning af efterafgrøder eller ved at 
kombinere flere afgrøder i samme mark. 
2) Maskintekniske metoder, der muliggør 
tidligere såning uden at øge risikoen for skadelig 
jordpakning og herunder en sammenligning af 
tre typer primær jordbearbejdning (pløjning, 
dybdeharvning, direkte såning på volde), og 
hvor der på sigt kan anvendes autonome og 
relativt lette redskabsbærere. 

Forventede effekter 

Forsøgsserie 211 har vist, at det er svært at 
forcere tidlige såning uden udbyttetab uanset 
hvilken af de tre undersøgte 
jordbearbejdningsmetoder, der blev anvendt. 
Den korte konklusion af serierne 211 og 729 er 
at efterårspløjning for sukkerroer er mest 
dyrkningssikker, men at pløjefri teknikker – 
primært baseret på dybdeharvning – er et godt 
alternativ. 
I forhold til forsøgsserie 710 henvises til tidligere 
afrapportering, mens erfaringerne fra 711 er af 
indledende karakter. 

Note 5. Optimering af høst, rensning og 
lagring af sukkerroer 

Formålet har været at tilvejebringe og formidle 
viden, som er er essentiel for at sikre optimal 
høst og lagring af sukkerroer, og således, at den 
størst mulige rentabilitet opnås 

Forventede effekter 

Undersøgelser vedrørende rensning og lagring 
af sukkerroer har nu forløbet over en årrække og 
er kun delvis afrapporteret. Den fulde effekt af 
undersøgelsen kan derfor ikke vurderes på 
nuværende tidspunkt, men det forventes, at 
undersøgelserne vil kunne bidrage til en mere 
økonomisk og klimamæssig bæredygtig 
roekampagne idet sammenhæng mellem høst, 
spild og lagring er bedre dokumenteret end 
hidtil. 
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Note 6. Fungicidresistens i bedemeldug 
(Erysiphe betae) - overvågning og 
behandlingsstrategier 

Den første del af projektet havde som formål at 
videreføre en systematisk monitorering i 
Danmark for at belyse forekomst af G143A i den 
danske bedemeldugpopulation. I anden del af 
projektet blev protokollen af markforsøg 
gentaget yderligere en sæson, hvor forskellige 
behandlingsstrategier, der kan bidrage til at 
mindske risikoen for at spredning af 
strobilurinresistens i bedemeldug undersøges. 

I projektets første del er der blevet udført en 
screening (10 isolater) for strobilurinresistens 
med molekylære metoder og plantetest (semi-
field potteforsøg). I projektets anden del blev er 
udført to markforsøg med formålet at afprøve 
”antiresistens”-strategier.  

Resultaterne bekræfter, at der findes 
strobilurinresistens i meldug i Danmark på 
enkelte lokaliteter.  

Resultaterne fra markforsøg viste 
sammenlignende effekter mod meldug og rust af 
’nye’ svampebekæmpelsesstrategier som for 
standards behandling gennem år med 2 
sprøjtninger med Opera. 

Forventede effekter 

Sikre at der anvendes effektive løsninger til 
bekæmpelse af meldug samt at sikre, at 
bekæmpelsesløsninger forebygger og mindsker 
udviklingen af resistens hos de konventionelle 
dyrkere. Anvise løsninger til meldugbekæmpelse 
hos økologiske dyrkere. 

Note 7. Priming af sukkerroefrø for øget 
plantesundhed i konventionelle og 
økologiske sukkerroer 

Formålet med projektet var at teste alternative 
frøbehandlinger (priming), der sikrer en hurtig 
fremspiring af afgrøden, i forhold til planternes 
modstandsdygtighed i etableringsfase mod 
udsædbårne sygdom (A.cochioides). 

Væksthusforsøg med A. cochioides gav gode 
angreb og viste sig at være en god metode for at 
arbejde med sygdommen. Resultater af 
forsøgene (antal planter ved 50/100% 
fremspiring i ubehandlet kontrol, antal planter og 
phytotoxicitet ved VS 12-14, angreb A. 

cochlioides ved VS 12-14, friskvægt ved VS 16). 
var dog tvetydige og det er svært at drage nogle 
overordnede konklusioner om effekter af 
behandlingerne.  

Forventede effekter 

Den testede primingsmetode har tidligere vist 
effekter på spinatfør. Selvom selve 
væksthusforsøg var vellykkede, er det svært at 
tolke data fra dette projekt. 

Note 8. Fungicidresistens monitorering af 
Cercospora bladplet 

Formålet med dette projekt var at opbygge 
ekspertisen for at overvåge fungicidresistens af 
C.beticola. I den første del af projektet 
indsamledes prøver fra sukkerroemarker, der 
skal undersøgtes in vitro for fungicidresistens 
over for strobiluriner og triazoler. I den anden del 
af projektet undersøgtes tilstedeværelsen af 
svampen i frø. Der forventes at resultaterne af 
begge dele ville danne grundlag for en vurdering 
af resistensniveau og risikoen for udvikling af 
sygdommen under gunstige forhold. 

- Indledende resultater på 
fungicidresistensstatus af C. beticola fra danske 
marker. Den danske C. beticola population viser 
tegn på både strobilurin- og triazolresistens.  
- På baggrund af projektets resultater vurderes, 
at effekten af strobilurin- og triazolsvampemidler 
mod C. beticola-bladplet kan være nedsat i 
marken. 
- Resultaterne viser, Cercospora beticola er en 
udsædsbårn sygdom. 
- Resultaterne viser, at der er behov for at 
udvide forskning på dette område for at sikre en 
effektiv bekæmpelse af Cercospora-bladplet. 
  
Forventede effekter 

Med stigende temperaturer forventes en forøget 
risiko for C. beticola-epidemier i Danmark. 
Etablering af metoder for overvågning af 
resistensniveauet vil hjælpe at sikre anvendelse 
af effektive bekæmpelsesløsninger, der 
mindsker spredning af resistens. Metoder bliver 
brugt for at kigge nærmere på C. beticola i 
Danmark i 2021. Desuden indgår de rendyrkede 
isolater fra dette projekt i afprøvning af 
fungicider under væksthusforhold for at teste 
effekterne af svampemidler over for Cercospora-
bladplet. Dette vil danne grundlag for 
bekæmpelsesanbefalinger mod sygdommen i de 
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kommende år. Der er etableret kontakt til 
specialister i USA (USDA-ARS Fargo) for at 
udveksle erfaringer med sygdommen. Aarhus 
Universitet er nu klædt på at udvide forskning 
med C. beticola og rådgive aktører på 
sukkerroeområde om sygdommen. 
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Anvendt regnskabspraksis 
Årsregnskabet er udarbejdet med udgangspunkt 
i bekendtgørelse om administration og revision 
af promille - og produktionsafgiftsfonde m.v. 
indenfor jordbrugsområdet nr. 1663 af 14. 
december 2018. 

 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i 
forhold til sidste år. 

 

Generelt om indregning og måling 

Aktiver indregnes i balancen, når det er 
sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil 
tilflyde fonden, og aktivets værdi kan måles 
pålideligt. 

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når fonden 
som følge af en tidligere begivenhed har en 
retlig eller faktisk forpligtelse, og det er 
sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil 

fragå fonen, og forpligtelsens værdi kan måles 
pålideligt. 

Indtægter og omkostninger indregnes med de 
beløb, der vedrører regnskabsperioden. 

 

Årsregnskabet er opdelt i en resultatopgørelse 
og en balance. I regnskabet er vist senest 
godkendte budget for 2020 og regnskabet for 
2020 med angivelse af indtægter og udgifter 
fordelt på tilskuds-modtagerens aktiviteter. I 
efterfølgende note er vist anvendelse af tilskud 
modtaget fra Promilleafgiftsfonden. 

 

Regnskabsopstillingen følger skemaopstillingen i 
bekendtgørelse om administration og revision af 
promille - og produktionsafgiftsfonde m.v. 
indenfor jordbrugsområdet nr. 1663 af 14. 
december 2018. 
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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og 
godkendt årsrapporten for regnskabsåret  
1. januar - 31. december 2020 for 
Sukkerroeafgiftsfonden. 
  
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med 
bekendtgørelse om administration og revision af 
promille - og produktionsafgiftsfonde m.v. 
indenfor jordbrugsområdet nr. 1663 af  
14. december 2018.  
  
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver 
et retvisende billede af fondens aktiver, passiver 

og finansielle stilling pr. 31. december 2020 
samt af resultatet af fondens aktiviteter for 
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.  
  
Ledelsesberetningen indeholder efter vores 
opfattelse en retvisende redegørelse for de 
forhold, beretningen omhandler. 
  
Årsregnskabet godkendes hermed 
 
København, 20. april 2021

 

 

 

 

 

 

Sekretær 

 

Klaus Sørensen   

 

Bestyrelse 

 

Jørn Dalby (Formand) 

Per Kudsk (Næstformand) 

Vagn Juszczyk 

Anita Halbye 

Bodil Jørgensen 

John Nielsen 

 

 

 

 



12 
 

Den uafhængige revisors 
revisionspåtegning
Til bestyrelsen for Sukkerroeafgiftsfonden 
 

Konklusion  
Vi har revideret årsregnskabet for 
Sukkerroeafgiftsfonden for regnskabsåret 1. 
januar - 31. december 2020, der omfatter 
resultatopgørelse, balance og noter, herunder 
anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet 
udarbejdes efter bekendtgørelse 1663 af 14. 
december 2018 om administration og revision af 
promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden 
for jordbrugsområdet. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver 
et retvisende billede af fondens aktiver, passiver 
og finansielle stilling pr. 31. december 2020 
samt af resultatet af fondens aktiviteter for 
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i 
overensstemmelse med bekendtgørelse 1663 af 
14. december 2018 om administration og 
revision af promille- og produktionsafgiftsfonde 
m.v. inden for jordbrugsområdet. 

 

Grundlag for konklusion  

Vi har udført vores revision i overensstemmelse 
med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, 
samt standarderne for offentlig revision, idet 
revisionen udføres på grundlag af 
bestemmelserne i bekendtgørelse 1663 af 14. 
december 2018 om administration og revision af 
promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden 
for jordbrugsområdet. Vores ansvar ifølge disse 
standarder og krav er nærmere beskrevet i 
revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar 
for revisionen af årsregnskabet”. Vi er 
uafhængige af fonden i overensstemmelse med 
internationale etiske regler for revisorer 
(IESBA’s etiske regler) og de yderligere krav, 
der er gældende i Danmark, ligesom vi har 
opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold 
til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, 
at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt 
og egnet som grundlag for vores konklusion. 

 

Fremhævelse af forhold vedrørende 
revisionen 

Sukkerroeafgiftsfonden har som 
sammenligningstal for indtægter og udgifter 
medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har 
ikke været underlagt revision. 

 

Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet 

Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et 
årsregnskab, der giver et retvisende billede i 
overensstemmelse med bekendtgørelse om 
administration og revision af promille - og 
produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor 
jordbrugsområdet nr. 1663 af 14. december 
2018. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for 
den interne kontrol, som bestyrelsen anser for 
nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden 
væsentlig fejlinformation, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl. 

 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er 
bestyrelsen ansvarlig for at vurdere fondens 
evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold 
vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, 
samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af 
regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre 
bestyrelsen enten har til hensigt at likvidere 
fonden, indstille driften eller ikke har andet 
realistisk alternativ end at gøre dette. 

 

Revisors ansvar for revisionen af 
årsregnskabet  

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, 

om årsregnskabet som helhed er uden 

væsentlig fejlinformation, uanset om denne 

skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en 

revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad 

af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men 

er ikke en garanti for, at en revision, der udføres 

i overensstemmelse med internationale 

standarder om revision og de yderligere krav, 

der er gældende i Danmark, samt standarderne 
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for offentlig revision, altid vil afdække væsentlig 

fejlinformation, når sådan findes. 

Fejlinformationer kan opstå som følge af 

besvigelser eller fejl og kan betragtes som 

væsentlige, hvis det med rimelighed kan 

forventes, at de enkeltvis eller samlet har 

indflydelse på de økonomiske beslutninger, som 

regnskabsbrugerne træffer på grundlag af 

årsregnskabet. 

Som led i en revision, der udføres i 

overensstemmelse med internationale 

standarder om revision og de yderligere krav, 

der er gældende i Danmark, samt standarderne 

for offentlig revision, foretager vi faglige 

vurderinger og opretholder professionel skepsis 

under revisionen. Herudover:  

 

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig 

fejlinformation i årsregnskabet, uanset om 

denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og 

udfører revisionshandlinger som reaktion på 

disse risici samt opnår revisionsbevis, der er 

tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for 

vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage 

væsentlig fejlinformation forårsaget af 

besvigelser er højere end ved væsentlig 

fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser 

kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, 

bevidste udeladelser, vildledning eller 

tilsidesættelse af intern kontrol. 

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med 

relevans for revisionen for at kunne udforme 

revisionshandlinger, der er passende efter 

omstændighederne, men ikke for at kunne 

udtrykke en konklusion om effektiviteten af 

fondens interne kontrol.   

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, 

som er anvendt af ledelsen, er passende, samt 

om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede 

oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er 

rimelige. 

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af 

årsregnskabet på grundlag af 

regnskabsprincippet om fortsat drift er 

passende, samt om der på grundlag af det 

opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed 

forbundet med begivenheder eller forhold, der 

kan skabe betydelig tvivl om fondens evne til at 

fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er 

en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores 

revisionspåtegning gøre opmærksom på 

oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis 

sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, 

modificere vores konklusion. Vores konklusioner 

er baseret på det revisionsbevis, der er opnået 

frem til datoen for vores revisionspåtegning. 

Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog 

medføre, at fonden ikke længere kan fortsætte 

driften. 

Tager vi stilling til den samlede præsentation, 

struktur og indhold af årsregnskabet, herunder 

noteoplysningerne, samt om årsregnskabet 

afspejler de underliggende transaktioner og 

begivenheder på en sådan måde, at der gives et 

retvisende billede heraf. 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om 

blandt andet det planlagte omfang og den 

tidsmæssige placering af revisionen samt 

betydelige revisionsmæssige observationer, 

herunder eventuelle betydelige mangler i intern 

kontrol, som vi identificerer under revisionen.  

 

Udtalelse om ledelsesberetningen  

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter 

ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen 

form for konklusion med sikkerhed om 

ledelsesberetningen. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er 

det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og 

i den forbindelse overveje, om 

ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent 

med årsregnskabet eller vores viden opnået ved 

revisionen eller på anden måde synes at 

indeholde væsentlig fejlinformation. 

Vores ansvar er derudover at overveje, om 

ledelsesberetningen indeholder krævede 

oplysninger i henhold til bekendtgørelse 1663 af 

14. december 2018 om administration og 

revision af promille- og produktionsafgiftsfonde 

m.v. inden for jordbrugsområdets regler. 
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Baseret på det udførte arbejde er det vores 

opfattelse, at ledelsesberetningen er i 

overensstemmelse med årsregnskabet og er 

udarbejdet i overensstemmelse med kravene i 

bekendtgørelse 1663 af 14. december 2018 om 

administration og revision af promille- og 

produktionsafgiftsfonde m.v. inden for 

jordbrugsområdet. Vi har ikke fundet væsentlig 

fejlinformation i ledelsesberetningen.  

 

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og 
forvaltningsrevision 

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, 

der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i 

overensstemmelse med meddelte bevillinger, 

love og andre forskrifter samt med indgåede 

aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også 

ansvarlig for, at der er taget skyldige 

økonomiske hensyn ved forvaltningen af de 

midler og driften af de virksomheder, der er 

omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den 

forbindelse ansvar for at etablere systemer og 

processer, der understøtter sparsommelighed, 

produktivitet og effektivitet. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er 

det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk 

revision og forvaltningsrevision af udvalgte 

emner i overensstemmelse med standarderne 

for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske 

revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed 

for de udvalgte emner, om de undersøgte 

dispositioner, der er omfattet af 

regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse 

med de relevante bestemmelser i bevillinger, 

love og andre forskrifter samt indgåede aftaler 

og sædvanlig praksis. I vores 

forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af 

sikkerhed, om de undersøgte systemer, 

processer eller dispositioner understøtter 

skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen 

af de midler og driften af de virksomheder, der 

er omfattet af årsregnskabet.  

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde 

konkluderer, at der er anledning til væsentlige 

kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom 

i denne udtalelse.  

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger 

at rapportere i den forbindelse. 

 

 

København, den 20. april 2021 

 

Deloitte 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

CVR-nr. 33 96 35 56 

 

Mogens Michael Henriksen   

statsautoriseret revisor 

MNE-nr.: mne23309 
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Resultatopgørelse 

 
 

Beløb i 1.000 kr.
Senest 

godkendte 
budget 2020

Regnskab 
2020

Relativ 
fordeling 
af B i %

Afvigels
e                  

(B-A/A)  
*100%

Note A B C D

INDTÆGTER:
1 Overført fra forrige år 26 19 -27
2 Produktionsafgifter 1.320 1.395 6
3 Promillemidler 1.074 1.074 0
4 Særbevilling og anden indtægt 0 0 -
5 Renter -2 -3 50

I. Indtægter i alt 2.418 2.485 3

UDGIFTER:
Samlede tilskud fordelt på formål 
Afsætningsfremme i alt 0 0 0 -
Forskning og forsøg i alt 2.321 2.321 100,0 0
Produktudvikling i alt 0 0 0 -
Rådgivning i alt 0 0 0,0 -
Uddannelse i alt 0 0 0 -

14 Sygdomsforebyggelse i alt 0 0 0 -
14 Sygdomsbekæmpelse i alt 0 0 0 -

Dyrevelfærd i alt 0 0 0 -
Kontrol i alt 0 0 0 -

6 Særlige foranstaltninger 0 0 0 -
Medfinansiering af initiativer under EU-programmer 0 0 0 -
II. Udgifter til formål i alt 2.321 2.321 100 0

7 Fondsadministration 
8 Fondsadministration - særpuljer 0 0 -

15 Revision 27 33 22
Advokatbistand 0 0 -

13 Effekttvurdering 0 0 -
Ekstern projektvurdering 0 0 -

9 Bestyrelseshonorar/befordringsgodtgørelse 3 1 -67
10 Tab på debitorer 0 0 -

III. Administration i alt 30 34 13

IV. Udgifter i alt 2.351 2.355 0

Overførsel til næste år 67 130
Overførsel til næste år i pct. af årets udgif t 3 6

11 Heraf udisponerede midler 67 130

Overførsel af udisponerede midler i pct. af årets udgift 3 6

12 Supplerende oplysninger:
Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere:
Fondet for Forsøg med Sukkerroedyrkning 1.807 1.807 78 0
Aarhus Universitet 514 514 22 0
VI. I alt 2.321 2.321 100 0
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Balance 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Beløb i 1.000 kr.
Senest 

godkendte 
budget 2020

Regnskab 
2020

Relativ 
fordeling 
af B i %

Afvigels
e                  

(B-A/A)  
*100%

Note A B C D

V. Balance 

Aktiver i alt 1.984

Tilgodehavende Promilleafgiftsfonden 537

Likvide midler 1.447

Passiver i alt 1.984

Revision 32

Skyldig tilskudsmodtager:

Fondet for forsøg med Sukkerroedyrkning 1.307

Aarhus Universitet 514

Revisionsforespørgsel 1

Fondskapital:

   Overførsel til næste år 130
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Noter 
Noter til punkterne I - VI   
   
Note 1. Overført fra forrige år     
Overførslen fra 2019 udgør 19.188 kr., jf. fondens regnskab for 2019.    
      
Note 2. Produktionsafgifter     

  
Basisbudget 

2020 
Regnskab 2020 

Afgift: Kr. pr. ton rene sukkerroer 0,60 0,60 
Afgiftsgrundlag: Ton rene sukkerroer 2.200.000 2.324.888 

Indtægter, 1.000 kr. 1.320 1.395 
      

Note 3. Promillemidler     
Sukkerroeafgiftsfonden fik for 2020 bevilget 1.074 t.kr. fra Promilleafgiftsfonden for landbrug til 
medfinansiering af Sukkerroeafgiftsfondens tilskud. 

  
Basisbudget 

2020 
Regnskab 2020 

  1.000 kr. 1.000 kr. 
Afsætningsfremme i alt 0 0 
Forskning og forsøg i alt 1.074 1.074 
Produktudvikling i alt 0 0 
Rådgivning i alt 0 0 
Uddannelse i alt 0 0 
Sygdomsforebyggelse i alt 0 0 
Sygdomsbekæmpelse i alt 0 0 
Dyrevelfærd i alt 0 0 
Kontrol i alt 0 0 
Særlige foranstaltninger i alt 0 0 
Medfinansiering af initiativer under EU-programmer i 
alt  

0 0 

I alt  1.074 1.074 
      
Note 4. Særbevilling og anden indtægt     
Ingen bemærkninger.      
      
Note 5. Renter     

Som følge af negative renter ved indeståender på bankkonti er der i 2020 blevet betalt negative 
renter på 3.404 kr. 

      
Note 6. Særlige foranstaltninger     
Ingen bemærkninger.      
      
Note 7. Fondsadministration     

Opgaverne vedrørende Fondens sekretariat og generelle omkostninger varetages af Landbrug & 
Fødevarer / Danske Sukkerroedyrkere. Udgifterne hertil er 61 t.kr., som er finansieret af Danske 
Sukkerroedyrkere. Udgifter til generel fondsadministration er ikke finansieret af fondsmidler. 
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Noter 
 

Note 8. Fondsadministration - Særpuljer     
Ingen bemærkninger.      
      
Note 9. 
Bestyrelseshonorar/befordringsgodtgørelse     

Udgiften til bestyrelseshonorar/befordringsgodtgørelse er på 748 kr. og omfatter 
befordringsgodtgørelse til bestyrelsesmedlemmer. Der er udbetalt godtgørelse til: Per Kudsk kr. 513 
og  Vagn Jusczczyk kr. 235. 

      
Note 10. Tab på debitorer     
Ingen bemærkninger.     
      
Note 11. Heraf udisponerede midler     
Ingen bemærkninger. 

      
Note 12. Supplerende oplysninger     
Fonden har ikke anvendt muligheden for at fordele overskydende midler, jf. §20 
      
Note 13. Effektvurdering     
Der er ikke anvendt særskilte midler til 
effektvurdering. 

    

      
Note 14. Sygdomme     
Der er ikke givet tilskud til projekter omfattende sygdomme.   
      
Note 15. Revision   
Udgiften til revision er steget fra budgetteret 27 t.kr til 32 t.kr i regnskabet. Dette skyldes, at det i 2019 
blev fastlagt, at Sukkerroeafgiftsfonden ikke længere er momspligtig, hvorved udgiften til revision er 
øget. 
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Supplerende oplysninger 

 
 

 
 
 
 
 

Beløb i 1.000 k r.
Regnskab 

2020

Note:

VII. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere

Fondet for Forsøg med Sukkerroedyrkning i alt 1.807 1.807

Forskning og forsøg:
1. Monitering og bekæmpelse af skadedyr og bladsvampe i 

sikkerroedyrkningen 461 461 § 4
2. Udvikling af ukrudtsbekæmpelse i sukkerroedyrkningen 451 451 § 4
3. Optimal gødskning af sukkerroer 352 352 § 4
4. Udvikling og sammenligning af kulturtekniske metoder i 

sukkerroedyrkningen 311 311 § 4
5. Optimering af høst, rensning og lagning af 

sukkerroerUdvikling og optimering af maskintekniske 
metoder i sukkerroedyrkningen 232 232 § 4

Forskning og forsøg i alt 1.807 1.807

Aarhus Universitet i alt 514 514

Forskning og forsøg:
6. Fungicidresistens i bedemeldug (Erysiphe betae) - 

overvågning og behandlingsstrategier 292 292 § 4
7. Priming af sukkerroefrø og økologiske sukkerroer 175 175 § 4
8. Fungicidresistens monitorering af Cercospora-bladplet 47 47 § 4

Forskning og forsøg i alt 514 514

Senest 
godkendte 

budget 2020

Specifikation 
af anvendt 

statsstøttere
gel
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Regnskabsoversigt 

 

Beløb i 1.000 kr.
Regnskab           

2016
Regnskab           

2017
Regnskab           

2018
Regnskab           

2019
Regnskab           

2020

Note

INDTÆGTER:
Overført fra forrige år 210 128 -18 0 19

1. Produktionsafgifter 1.061 1.407 1.473 0 1.395
Promilleafgiftsfonden 575 527 950 1.233 1.074
Særbevilling og anden indtægt 0 0 0 1.536 0
Renter -1 -3 -1 0 -3
I. Indtægter i alt 1.845 2.059 2.404 2.769 2.485

UDGIFTER:
Samlede tilskud fordelt på formål 
Afsætningsfremme i alt 0 0 0 0 0
Forskning og forsøg i alt 1.700 2.050 2.150 2.209 2.321
Produktudvikling i alt 0 0 0 0 0
Rådgivning i alt 0 0 225 486 0
Uddannelse i alt 0 0 0 0 0
Sygdomsforebyggelse i alt 0 0 0 0 0
Sygdomsbekæmpelse i alt 0 0 0 0 0
Dyrevelfærd i alt 0 0 0 0 0
Kontrol i alt 0 0 0 0 0
Særlige foranstaltninger 0 0 0 0 0
Medfinansiering af initiativer under EU-
programmer 0 0 0 0 0
II. Udgifter til formål i alt 1.700 2.050 2.375 2.695 2.321

Fondsadministration 
Fondsadministration - særpuljer 0 0 0 0 0
Revision 13 25 27 53 33
Advokatbistand 0 0 0 0 0
Effektvurdering 0 0 0 0 0
Ekstern projektvurdering 0 0 0 0 0
Bestyrelseshonorar/befordringsgodtgørelse 4 2 2 2 1
Tab på debitorer 0 0 0 0 0
III. Administration i alt 17 27 29 55 34

IV. Udgifter i alt 1.717 2.077 2.404 2.750 2.355

Overførsel til næste år 128 -18 0 19 130
Overførsel til næste år i pct. af årets udgift 7 -1 0 1 6

Supplerende oplysninger:
Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere:

Fondet for Forsøg med Sukkerroedyrkning 1.700 1.825 2.150 2.249 1.807
Aarhus Universitet 0 225 0 310 514
VKST I/S 0 0 225 136 0
Københavns Universitet 0 0 0 0 0
V. I alt 1.700 2.050 2.375 2.695 2.321

Kontrol - nulsum 0 0 0 0 0
Note 1:
Afgift: Kr. pr. ton rene sukkerroer 0,60 0,60 0,60 0,00 0,60
Afgiftsgrundlag: Ton rene sukkerroer 1.769.071 2.345.207 2.454.620 0 2.324.888


