Strategi for Svineafgiftsfonden 2017
Rammerne for Fonden
Svineafgiftsfondens formål er at fremme aktiviteter, der styrker den samlede sektors udviklingsmuligheder og
konkurrenceevne.
Fonden kan i medfør af § 7, stk. 1 i Lov om administration af det Europæiske Fællesskabs forordninger om
markedsordninger for landsbrugsvarer mv. (landbrugsstøtteloven) finansiere følgende foranstaltninger:
afsætningsfremme, forskning og forsøg, produktudvikling, dyrevelfærd, sygdomsforebyggelse, rådgivning,
kontrol, uddannelse, medfinansiering af initiativer under EU-programmer samt foranstaltninger i øvrigt, som
Ministeren for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri giver tilladelse til.
Indsatsområder
For budgetåret 2017 prioriterer Fonden i særlig grad projekter, der sikrer svinekødets position på det danske
og internationale marked, herunder ved:
•
•
•

Et højt niveau for dyrevelfærd i forhold til bl.a. mavesår, halebid og døde smågrise
En høj forbrugersikkerhed i relation til bl.a. smitterisiko og zoonoser, herunder MRSA
Undersøgelse af dyrevelfærd og fødevaresikkerhed som konkurrenceparameter på nye og
eksisterende markeder

Herudover prioriterer Fonden projekter inden for:
Sygdomsforebyggelse og –bekæmpelse:
•
•
•

Fokus på at imødegå tabsvoldende husdyrsygdomme, både ondartede smitsomme sygdomme og
produktionssygdomme
Bedre dyresundhed og fødevaresikkerhed i relation til bl.a. produktionssygdomme og optimeret
medicinforbrug
Produktsikkerhed, herunder nye teknologiske løsninger og implementerbare metoder for bl.a.
sporbarhed.

Produktudvikling og markedsforhold:
•
•
•

Udvikling af kvantitative og kvalitative aspekter, herunder smag, som kan dokumenteres for svinekød
Synliggørelse af svinekødets kvaliteter i relation til bl.a. sundhed og anvendelsesmuligheder
Undersøgelser af markedsudvikling på nye og eksisterende markeder, herunder analyser af
forbrugeradfærd og efterspørgsel i detail- og forarbejdningsled.

Produktivitet og bæredygtighed:
•
•

Nye løsninger, der reducerer ressourceforbruget og fremmer værdiskabelsen
Attraktive arbejdspladser og godt arbejdsmiljø

•
•
•

Reduktion af svineproduktionens klima- og miljøbelastning ved f.eks. fosfor-, kvælstof-, lugt- CO2påvirkning
Nye teknologiske løsninger, der fremmer sektorens konkurrenceevne, herunder en yderligere
styrkelse af værdiskabelsen i slagtesvineproduktionen.
Indsats for ophør med kastration af smågrise uden bedøvelse, herunder ved reduktion af ornelugt,
sortering af hangrise samt anvendelsesmuligheder for hangrisekød.

Tildelingskriterier
Der lægges ved tildelingen vægt på, at aktiviteterne er generiske og anvendelsesorienterede, og at de
koordineres mellem sektorens faglige interessenter. Særligt for så vidt angår forskningsprojekter lægges der
vægt på, at resultaterne, hvor det er relevant, kan implementeres i primærsektoren gennem det eksisterende
rådgivningssystem eller på anden vis.
Der lægges desuden vægt på aktiviteter, som:
•
•
•
•
•

har relevans, nyhedsværdi og kvalitet i relation til sektorens udviklingsmuligheder
tilvejebringer ny anvendelsesorienteret viden med vægt på implementering
fremmer markedsaktørers interesse for svinekødets kvalitet og en differentieret produktion
sandsynliggør implementering og formidling
fremmer sektorens muligheder for at producere økonomisk, etisk og miljømæssigt bæredygtigt.

Der kan alene ydes støtte til enkeltpersoner eller enkeltvirksomheder, hvis dette ikke strider mod
statsstøttereglerne, og såfremt støtten vurderes at have interesse for en bred kreds af interessenter,
herunder forbrugere og producenter.

