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Bæredygtighed og dyrevelfærd
– særlig ansøgningsrunde
Opslag vedr. særlig ansøgningsrunde for 2018
Svineafgiftsfondens bestyrelse har besluttet at gennemføre en særlig ansøgningsrunde for den
resterende del af 2018 med fokus på en styrket bæredygtighed samt dyrevelfærd og -sundhed. Den
samlede økonomiske ramme for ansøgningsrunden er 10-20 mio. kr.
Lovgrundlaget for ansøgningsrunden
Fonden tildeler midler på baggrund af landbrugsstøtteloven, bekendtgørelserne udstedt i medfør heraf
samt EU’s statsstøtteregler.
Indsatsområderne for den særlige ansøgningsrunde
Bestyrelsen for Svineafgiftsfonden vil prioritere projekter indenfor indsatsområderne Bæredygtighed
samt Dyrevelfærd og -sundhed, jf. fondens strategi for 2018-2021, herunder:
1. Nye løsninger, der reducerer ressourceforbruget og fremmer værdiskabelsen
2. Attraktive arbejdspladser og godt arbejdsmiljø
3. Reduktion af griseproduktionens klima- og miljøbelastning ved f.eks. fosfor-, kvælstof-, lugt- CO2påvirkning
4. Tilvejebringelse af videnskabeligt baseret dokumentation for sektorens klimamæssige aftryk
5. Et højt niveau for dyrevelfærd i forhold til bl.a. mavesår, halebid og pattegriseoverlevelse
6. Imødegåelse af tabsvoldende husdyrsygdomme
7. Bedre dyresundhed og fødevaresikkerhed i relation til bl.a. produktionssygdomme og optimeret
medicinforbrug
8. Indsats for ophør med kastration af smågrise uden bedøvelse, herunder ved reduktion af ornelugt,
sortering af hangrise samt anvendelsesmuligheder for hangrisekød
Der lægges ved prioriteringen af ansøgningerne vægt på de seks tildelingskriterier samt øvrige forhold,
som fremgår af fondens strategi for 2018-2021, som er offentliggjort på fondens hjemmeside.
Ansøger skal være opmærksom på følgende forhold:
• Tilskuddet kan søges til aktiviteter, som gennemføres i perioden fra fondens kvittering for indsendt
ansøgning og indtil 31. december 2018. Afholdelse af aktiviteter før eventuelt endeligt tilsagn foreligger,
sker for egen risiko.
• Der skal i lighed med sædvanlig praksis ske afrapportering til fonden for anvendelsen af tilskuddet i
form af effektvurdering samt revisorpåtegnet regnskab.
• Der henvises i øvrigt til fondens vejledning om tilskud fra Svineafgiftsfonden, som ligger på fondens
hjemmeside.
Ansøgningsfrist- og form:
Fristen for indsendelse af ansøgning er den 20. april 2018 kl. 12. Ansøgningsskemaet udfyldes og sendes
til svineafgiftsfonden@lf.dk i en word-version.
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