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Privatlivspolitik 
Ved fremsendelse af ansøgning til fonden er ansøger indforstået med, at det er ansøgers ansvar at sikre, at 
der er det fornødne retsgrundlag til videregivelse til fonden af eventuelle personoplysninger i form af eksem-
pelvis oplysninger om ansatte eller eksterne samarbejdspartnere, og at disse er orienteret om denne videre-
givelse, herunder at fonden er forpligtet af offentligretlige regler om aktindsigt. 
 
Fonden behandler disse data som selvstændig dataansvarlig i forbindelse med behandlingen af ansøgningen. 
Information om fondens privatlivspolitik kan findes på fondens hjemmeside 
 

1. OM PROJEKTET 

 

1.1 Projektet i forhold til fondens strategi 
Projektets resultater er baseret på forskning og forsøg, og de indsamlede data bearbejdes og anvendes mål-
rettet til at belyse dyrkningsmæssige forhold, som er relevante for på kort og på langt sigt at sikre en konkur-
rencedygtig produktion af sukkerroer. Resultaterne formidles direkte til dyrkerne eller via rådgivere i bran-
chen. 
 

1.2 Projektets produktionsform 
Af hensyn til efterfølgende statistik angiv venligst, hvilken produktionsform projektet henvender sig til. 
 
Marker ét felt 

 I højere grad den konventionelle end den økologiske sektor 

 I højere grad den økologiske end den konventionelle sektor 

X Både den konventionelle og den økologiske sektor 

 Udelukkende den konventionelle sektor 

 Udelukkende den økologiske sektor 

 

1.3 Hjemmel for projektet 
Fondens midler skal anvendes i overensstemmelse med EU’s statsstøtteregler. Dette vil primært blive vurde-
ret med udgangspunkt i aktivitetsbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse nr. 678 af 3. juli 2019 om støtte til for-
del for primærlandbrugsproduktion omfattet af EU statsstøtteregler og finansieret af jordbrugets promille- og 
produktionsafgiftsfonde m.v. 
 
De nedenfor nævnte kapitler er fra aktivitetsbekendtgørelsen. 
 
Marker ét felt 

 Kapitel 2: Støtte til videnoverførsel og informationsaktioner samt rådgivning 

X Kapitel 3: Støtte til forskning og udvikling 

 Andet: 

 
 
1.3.1 Særligt vedrørende projekter med hjemmel i kapitel 3 om støtte til forskning og udvikling 
Når der søges om tilskud til forskning og udvikling med hjemmel i kapitel 3, stilles der krav til ansøger, jf. 
punkt 4.1 i fondens vejledning om tilskud. Ansøger skal ved at sætte kryds erklære sig herom. 
 

X 
På vegne af ansøger erklærer jeg, at ansøger opfylder kravene til at være en offentlig eller privat forsk-
nings- og vidensformidlingsorganisation. 
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2. PROJEKTBESKRIVELSE 
Se vejledning til ansøgningsskemaet 

 

2.1 Projektets baggrund – udfordringer og udækkede behov 
Sukkerroer giver generelt de højeste udbytter i jorde med god jordstruktur, ved tidligst mulig såning og når 
planterne fremspirer jævnt og ensartet. Forsøg viser generelt, at den største udbyttesikkerhed opnås ved 
pløjning forud for dyrkning af sukkerroer. Pløjefri dyrkning er dog under løbende udvikling, og omfatter nu 
også dybdeharvning, og derfor indgår der i projektet en undersøgelse, som følger to dyrkeres erfaringer og 
udbytteniveau ved pløjefri dyrkning. En del jordbearbejdning er nødvendig som følge af forudgående års 
færdsel med for tunge maskiner på for våd jord. Projektet fokuserer derfor også på teknikker, som flytter den 
primære jordbearbejdning (pløjning eller dybdeharvning) til andre tidspunkter på året end sent efterår/tidlig 
vinter, hvor jorden oftest er vandmættet. Dernæst er det målet at undgå for mange overkørsler på forårsvåd 
jord i forbindelse med såbedstilberedning og såning – her er det interessant at undersøge, hvilke muligheder 
relativt lette autonome redskabsbærere giver og herunder for eksempel ændringer i fremspiringsprocent ved 
lavere fremkørselshastighed (<5 km/t) under såning. 
Mulighederne for jordbearbejdning begrænses af reglerne for dyrkning af efterafgrøder, hvilket har været en 
del af grundlaget for flere forsøg med ”strip tillage”. Denne teknik anses for tilstrækkeligt belyst og vil derfor 
ikke indgå i det fremadrettede arbejde. Det samme gælder dyrkning på volde anlagt i efteråret. Resultater for 
strip tillage og dyrkning på volde forventes formidlet i en opsamlende artikel i Sukkerroe-nyt eller tilsvarende i 
løbet af 2021. 
 

2.2 Projektets formål – hvorfor skal projektet genn emføres 
Formålet med projektet er at afprøve jordbearbejdningsteknikker, som i relation til økonomi, klima og miljø 
kunne være et bæredygtigt alternativ til pløjning og herunder at afprøve autonome redskabsbærere. 
Effektivisering af jordbearbejdning har betydet, at traktorer og redskaber gennem årene er blevet stadigt tun-
gere. Dermed er der risiko for – ikke mindst i relation til igangværende klimaforandringer med mere og mere 
ekstremt vejr – at forårsage skadelig jordpakning og projektet forsøger derfor at finde alternativer til dette. 
 

2.3 Projektets mål – hvordan skal formålet opnås 
Målet er at kvantificere de udbyttemæssige konsekvenser af alternativer til traditionel dyrkning. Dette opnås 
ved at gennemføre kontrollerede forsøg, hvor alternative metoder sammenlignes med eksisterende. 
 

2.4 Status på evt. igangværende projekt 
Dele af projektets aktiviteter viderefører behandlinger fra henholdsvis forsøg med gyllegødskning af efteraf-
grøder forud for sukkerroer (forsøg 2019 og 2020) og en relativ lille (men flerårig) undersøgelse, hvor pløj-
ning og pløjefri dyrkning sammenlignes på to ejendomme (forsøg 2017-2020). Begge forsøgsserier (NBR-
serier 329 og 729) kører efter planen og er senest afrapporteret februar 2020. 
 

2.5 Projektets aktiviteter som gennemføres for at o pnå projektets mål 
Projektets baseres primært på to forsøgsserier: 
1) Gennemførelse af to markforsøg med kombinationer af organisk gødning og jordbearbejdning. 
Forsøgene anlægges i august forud for året med roedyrkning. Der etableres tre niveauer af kombinationer af 
gylleudbringning og jordbearbejdning på den ene led og dernæst afprøves forskellige jordbearbejdningstek-
nikker på den anden led (krydset split-plot design). Der anvendes afgasset gylle, som udbringes med 5-hjulet 
selvkørende gyllevogn med lav hjullast. Gyllen nedfældes med gyllevognens eget tallerkenbaserede nedfæl-
dersystem i en behandling og med supplerende dybdeharvning i en anden behandling (areal uden gylle og 
dybdeharvning er referencebehandling). Hele arealet tilsås med efterafgrøde. Efterfølgende bearbejdning på 

Baggrund Formål og mål Aktiviteter Leverancer 
(output) Effekter
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tværs af de tre behandlinger sigter mod alternativer til pløjning (efterårspløjning er referencebehandling) og 
vil i de kommende forsøg inddrage bearbejdning baseret på små autonome redskabsbærere, hvor færdsel i 
perioden november-marts forventes muligt grundet den lavere vægt (arbejdsbredde på 3 m i faste bede). 
Der er anlagt forsøg i august 2020, som vil være grundlag for udbytteforsøg i 2021 og dernæst vil der i au-
gust 2021 etableres forsøg til afslutning i 2022. 
2) Gennemførelse af to markforsøg, hvor der pløjes forud for sukkerroer i stedet for pløjefri praksis. 
Forsøgene anlægges hos to forsøgsværter, som har været med i forsøgsserien siden 2017. Hos hver for-
søgsvært pløjes to arealer, og udbytterne fra disse sammenlignes med øvrig mark, hvor der igennem mark 
år har været praktiseret pløjefri dyrkning i hele sædskiftet. Der anlægges forsøg i efteråret 2020, som høstes 
i 2021. Endvidere måles der udbytte i den afgrøde, som efterfølger roerne (efterårspløjet 2019). Dernæst an-
lægges to nye forsøg i efteråret 2021 til høst af sukkerroer i 2022. 
 

2.6 Projektets leverancer 
Resultater af årets forsøg publiceres i form af en rapport i marts i det efterfølgende år (NBR´s årsrapport). I 
det omfang forsøgsserien løber over flere år, opsummeres resultaterne i den seneste årsrapport eller sam-
menskrives med forsøgsresultater indenfor samme emne. 
 
 

2.7 Offentliggørelse, formidling og videndeling 
Udover NBR-rapporter præsenteres eller demonstreres projektet ved åbent hus-arrangementer og ved mø-
der med relevante personer fra branchen. 
 

2.8 Kvalitet og faglighed 
Ansøgers / projektdeltagers kompetencer og erfaringer af relevans for gennemførsel af projektet 
Otto Nielsen har siden 2005 været fuldtidsbeskæftiget med forskning, udvikling, forsøg og formidling indenfor 
sukkerroedyrkningen og er årligt forfatter til 4-6 faglige artikler, 5-10 NBR-rapporter samt indlægsholder ved 
faglige møder i ind- og udland. I relation til nærværende ansøgning henvises især til projekterne ”Jordbear-
bejdning i sukkerroedyrkning” (Innovationslovsprojekt 2008-2010) samt ”udvikling af bæredygtige dyrknings-
systemer” (Innovationslovsprojekt 2011-2013). 
 
Projektets organisering og styring 
Forsøgsserierne i dette projekt indgår i NBR’s portefølje af projekter og dets gennemførelse sikres ved at 
projektlederen overvåger, at de planlagte aktiviteter (anlæg, pasning, registreringer, høst) udføres på korrekt 
tidspunkt og i henhold til standardforskrifter udarbejdet af NBR. 
 
 

2.9 Projektets forventede effekter på kort og melle mlangt sigt 
Projektet afprøver de teknikker, som er tilgængelige på nuværende tidspunkt samt teknikker, som forventes 
at vinde udbredelse i fremtiden. Projektet er dermed en kombination af test (bl.a. udbyttekvantificering) og 
inspirationskilde for sukkerroedyrkningen og tilknyttede aktører. 
 

2.10 Projektets forventede effekter på længere sigt  set i forhold til fondens strategiske målsætning 
Projektet evaluerer dyrkningsteknikker med henblik på at sikre, at sukkerroedyrkningen kan udføres økono-
misk og miljømæssigt bæredygtig i en fremtid, hvor energiforbrug, recirkulering af næringsstoffer og robot-
teknologi forventes at spille en stadig større rolle.  
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Ansøger
Projektets titel

3. PROJEKTØKONOMI 

3.1 Projektets samlede udgifter i hele projektperio den

2021 100%

I alt 100%

3.2 Projektets budget i bevillingsåret  
Budget 
1.000 kr. 

Interne lønudgifter
Antal 
timer

Timeløn før 
overhead

kr.

Overhead
 Model I
%-tillæg

Timeløn 
med 

overhead
Projektleder 85 405,00 12,0 453,60 34

Interne lønudgifter i alt (uden overhead) 34
Ekstern bistand i alt 95
Udstyr i alt 0
Øvrige projektudgifter i alt 73
Udgifter før administrative omkostninger / overhead  i alt 202

4
Overhead beregnet som et tillæg til tilskudsgrundlaget - Model II %-tillæg
Projektets samlede udgifter 206
Indtægter 0
Projektets samlede tilskudsgrundlag 206

Overheads andel af projektets samlede tilskudsgrundlag 2%

Budget 
% 1.000 kr. 

Det ansøgte tilskud fra fonden 100% 206
Eget bidrag
Andre offentlige tilskud ansøgt bevilget

Andre private tilskud: ansøgt bevilget

I alt 100% 206

kontrollinje - skal være 0 % / 0 0% 0

sæt kryds
Udgifter er opgjort uden moms: x
Udgifter er opgjort med moms:

3.3 Overordnede bemærkninger til budgettet

3.4 Bemærkninger til projektets finansiering

Andel 

1.000 kr. 

NBR Nordic Beet Research
Jordbearbejdning og autonome redskabsbærere

206

Udgifter

Finansiering 

Overhead beregnet som tillæg til intern løn - Model I

2021

År

Tilskud fra fonden
anvendt / ansøgt / 
forventet ansøgt

Projektets samlede 
tilskudsgrundlag

regnskab og budget

1.000 kr. 

206

206206
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3.5 Specifikation af tilskudsgrundlaget for de enke lte arbejdspakker

Titel på arbejdspakke 1.000 kr.
AP 1: Forsøg med alternativ jordbearbejdning 155
AP 2: Forsøg med pløjning i pløjefri landbrug 51
AP 3:
AP 4:

Det samlede tilskudsgrundlag 206

kontrollinje - skal være 0 0

3.6 Specifikation  og bemærkninger til de enkelte hovedposter i budgettet

Intern løn

Ekstern bistand Antal timer Sats, kr. 1.000 kr.
FFS 185 515,00 95

I alt 95

Udstyr Værdi før afskrivning Værdi efter 1.000 kr.

I alt 0

Øvrige projektudgifter 1.000 kr.
Høstanalyser (120 stk. á 235) 28,2
Maskinstation (primært gylleudbringing) 7
Arealleje 15
Materialer (diverse dele til tilpasning af redskaber) 18
Forsøgsudstyr (såsæd, gødning, m.m.) 5
I alt 73

Indtægter i projektperioden 1.000 kr.

I alt 0


