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Af planteavlschef, 

Bo JM Secher,

DLS
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siteter samt Videncentret for Landbrug 

-

således at vi også fremover kan kom-

-

ning.

-

-

-

-

Af forsøgschef

Jens Nyholm 

Thomsen,

NBR

Af chefkonsulent 

Claus Nørgaard, 

Nordic Sugar

I projektet etableres et netværk af 

klimastationer, som kan benyttes til 

en regional varsling for sygdomme 

og skadedyr. Her klimastationen som 

nu er opstillet ved NBR’s forsøg på 

Knuthenborg. Foto Bo JM Secher.
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som en del af de pesticidhandlingsplaner 

af pesticidrammedirektivet hul på en 

-

-

i landbrugsproduktionen. Hvorledes det 

eller reduceres mest muligt anvendelse af 

-

-

skånsomme middel og metode herunder 

-

også er helt basalt for at kunne opnå 

-

ring i forretningen. Og det agter vi at 

gå benhårdt efter tillige med forbedrede 

metoder.

-

-

-

telse eller i det mindste en god forståelse 

-

ducenten kan skabe sig en levevej. Det er 

således vores hensigt at både vi selv og 

-

jektets resultater og landvindinger i de 

kommende 4 år. Det er også hensigten at 

resultaterne og metoderne fra projektet 

skal kunne anvendes og udvikles efter 

projektperiodens afslutning. I projektet 

-

Som en del af projektet vil der blive 

som skal danne grundlaget for et pro-

-

-

kan arbejde videre på. De fem demoejen-

domme forventer vi også er klar til de 

-

retningslinier som er praktiske og ope-

rationelt ansvarlige overfor den enkelte 

IPM skal udvikles for alle afgrøder. I 

udviklingen indgår eksisterende viden fra 

teori og praksis samt udvikling af denne 

blandt andet i forsøg.

Grønt Udviklings- og 

Demonstrations Program 

(GUDP) fra 2009 er en moderne 

erhvervsstøtteordning, der skal løse 

nogle af de vigtigste udfordringer 

for fødevareerhvervet og hele 

samfundet. Udfordringerne er at skabe en større bæredygtighed og samtidig løse 

nogle af de klima- og miljømæssige problemer, samfundet står overfor – samtidig 

med, at økonomien hele tiden forbedres, så fødevaresektoren fortsat kan skabe 

vækst i Danmark og sikre arbejdspladser. Tillige skal ordningen fremme samspillet 

imellem offentlige og private aktører samt imellem GUDP og internationale 

programmer.

 I juni er tildelt midler til 25 projekter, som samlet støttes med 134 mill. kroner. De 

25 projekter er udvalgt blandt 75 ansøgere, der havde søgt om samlet 351 mill. 

GUDP er etableret under Fødevareministeriet i 2010, og siden starten er der i alt 

bevilliget 621 mill. kroner til 119 projekter. 


