Sukkerroeafgiftsfonden - ansøgning om tilskud for bevillingsåret 2021

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 eksempelvis oplysninger om ansatte eller eksterne samarbejdspartnere, og at disse er orienteret om denne videregivelse, 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 målrettet til at belyse dyrkningsmæssige forhold, som er relevante for på kort og på langt sigt at sikre en konkurrencedygtig produktion af sukkerroer. Resultaterne formidles direkte til dyrkerne eller via rådgivere i branchen.
1.2 Projektets produktionsform
Af hensyn til efterfølgende statistik angiv venligst, hvilken produktionsform projektet henvender sig til.
Marker ét felt
X I højere grad den konventionelle end den økologiske sektor
I højere grad den økologiske end den konventionelle sektor
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 vurderet med udgangspunkt i aktivitetsbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse nr. 678 af 3. juli 2019 om støtte til fordel 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 forsknings- og vidensformidlingsorganisation.
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2. PROJEKTBESKRIVELSE
Se vejledning til ansøgningsskemaet

Baggrund

Formål og mål

Aktiviteter

Leverancer
(output)

Effekter

2.1 Projektets baggrund – udfordringer og udækkede behov
Sukkerroer yder minimal konkurrence mod ukrudt, fra etablering og frem til rækkelukning midt i juni. Så lidt
som 2 pct. ukrudtsdækning i juni har vist sig at give udbyttetab i roerne. En vellykket ukrudtsbekæmpelse er
derfor af afgørende betydning for en rentabel sukkerroedyrkning.
Effektiv ukrudtsbekæmpelse kræver effektiv anvendelse af de tilgængelige herbicider, et forhold der kommer
under øget pres fremover. Ukrudtsstrategierne er under pres, da nogle af de mest anvendte aktivstoffer forsvinder pga. manglende godkendelse i EU (f.eks. desmidipham der forbydes fra 2021) samtidig med at der
indføres nye mål for reduktion af pesticidforbruget frem mod 2030. Der er derfor til stadighed behov for at
optimere den måde midlerne anvendes på.
Heldigvis kommer der også nye midler til. En mulig fremtidig registrering af herbicidet Conviso One vil give
nye muligheder, men forventes også at øge selektionstrykket på ALS-resistent ukrudt. Anvendelsen af Conviso One adskiller sig i praksis fra den nuværende strategi, så der er behov for at opbygge viden om den optimale brug.
Moderne teknologi åbner muligheder for at kombinere traditionel kemisk ukrudtsbekæmpelse med rækkesprøjtning og radrensning. Der praktiseres allerede i dag rækkesprøjtning med store marksprøjter (+36 meter), men det er meget begrænset hvad der er til rådighed af viden og erfaring for at optimere denne praksis.

2.2 Projektets formål – hvorfor skal projektet gennemføres
Formålet med projektet er forsat at udvikle og optimere ukrudtsbekæmpelsen i sukkerroer – under hensyntagen til nye begrænsninger og muligheder i herbicidregistreringer og teknik.

2.3 Projektets mål – hvordan skal formålet opnås
1) Afprøvning af kombinationer, doseringer og timing af kemisk ukrudtsbekæmpelse under hensyntagen til
nye begrænsninger og muligheder i herbicidregistreringer.
2) Undersøgelse af muligheder for båndsprøjtning mellem rækker og i rækker i kombination med mekanisk
bekæmpelse.

2.4 Status på evt. igangværende projekt
Nogle af de forsøgsserier der indgår i projektet bygger i et vist omfang videre på aktiviteter i forsøg fra 2020.
Aktiviteterne i 2020 forløber efter planen.
2.5 Projektets aktiviteter som gennemføres for at opnår projektets mål
Projektets hovedaktiviteter består af markforsøg med registrering af bekæmpelseseffekter samt måling af
udbytte for de forskellige ukrudtsstrategier. Med baggrund i analyse af data, udfærdiges en rapport for hver
af de forsøgsserier der indgår i projektet.
Der anlægges 2-3 markforsøg på arealer hvor ukrudtsfloraen er kendt – og repræsentativ for størstedelen af
det dyrkede sukkerroeareal. Det sikres så vidt muligt, at ukrudtsarter der er vanskelige at bekæmpe – eller
har risiko for at indeholde herbicidresistens – er repræsenteret. Effekt af forskellige kemiske bekæmpelsesstrategier, med lav risiko for resistensudvikling, undersøges. Fremspiring og udvikling af de forekommende
ukrudtsarter såvel som udbytte måles.
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Desuden anlægges 1-2 markforsøg, hvor effekten af forskellige herbicidstrategier mod primært spildraps undersøges. Forsøgene anlægges på arealer hvor der kan forventes væsentlige udfordringer med spildraps.
Effekt af forskellige kemiske bekæmpelsesstrategier, med lav risiko for resistensudvikling, undersøges.
Fremspiring og udvikling af spildraps såvel som udbytte måles.
I yderligere 1-2 markforsøg undersøges virkningen af ny teknik til ukrudtsbehandling. Der sprøjtes i rækken
og mellem rækkerne i kombination med mekanisk bekæmpelse. De anvendte sprøjteteknikker undersøges
endvidere i laboratoriet for at finde den optimale teknik (dyser mm.) til opgaven.
Da tilgængeligheden af godkendte midler og doseringer løbende ændres, vil en konkretisering af de enkelte
forsøgsplaner ske i en løbende proces frem til forsøgsetableringen i foråret 2021.

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 sammenskrives med forsøgsresultater indenfor samme emne.

2.7 Offentliggørelse, formidling og videndeling
Udvalgte resultater præsenteres eller demonstreres ved åbent hus-arrangementer og ved møder med relevante personer fra branchen. Forsøgene anvendes gennem sæsonen til markbesøg med rådgivere, firmarepræsentanter og dyrkere – hvor udviklingen i ukrudtet løbende kan følges. NBR facilitere i øjeblikket en
ERFA gruppe sammen med Agricenteret (Nordic Sugar) og VKST. Deltagerne i denne ERFA gruppe er alle
landmænd, der enten allerede har investeret eller påtænker at investere i en moderne sprøjte, med mulighed
for at båndsprøjte i roerne. Resultaterne fra projektet vil blive præsenteret og diskuteret i denne ERFA grupppe

2.8 Kvalitet og faglighed
Ansøgers / projektdeltagers kompetencer og erfaringer af relevans for gennemførsel af projektet
Mikkel Nilars har i mere end 20 år arbejdet med plantebeskyttelse. Arbejdsområderne har været dels inden
for midler til kemisk bekæmpelse og dels inden for sprøjteteknik. Desuden har Mikkel været ansvarlig for formidling til konsulenter og landmænd inden for området samt deltaget i videnskabelige konferencer med tilhørende artikler i ind- og udland.
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 mellemlangt sigt
Projektets resultater formidles til sukkerroedyrkere, som derved for en opdateret viden om den optimale anvendelse af de midler der er til rådighed i den/de kommende vækstsæsoner (kemiske og mekaniske) – og
dermed bliver i stand til at lave den mest effektive strategi i ukrudtsbekæmpelsen (ud fra en miljømæssig og
økonomisk betragtning). Med baggrund i den førnævnte ERFA gruppe forventes resultaterne fra projektet at
komme til anvendelse i praksis allerede inden for de kommende vækstsæsoner.
2.10 Projektets forventede effekter på længere sigt set i forhold til fondens strategiske målsætning
Projektets resultater bidrager på langt sigt til, at sukkerroedyrkningen har adgang til effektive og miljørigtige
metoder til ukrudtsbekæmpelse – og er på den måde med til at sikre en fortsat rentabilitet i sukkerroedyrkningen.
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3. PROJEKTØKONOMI

Ansøger
Projektets titel

NBR - Nordic Beet Research Foundation
Udvikling af ukrudtsbekæmpelse i sukkerroedyrkningen

3. PROJEKTØKONOMI
3.1 Projektets samlede udgifter i hele projektperioden
Projektets
samlede
tilskudsgrundlag
År
regnskab
og budget
1.000 kr.

Tilskud fra fonden
anvendt / ansøgt / forventet ansøgt
1.000 kr.

2021

490

490

100
%

I alt

490

490

100
%

3.2 Projektets budget i bevillingsåret

2021
Budget
1.000
kr.

Udgifter

Interne lønudgifter
Projektleder

Andel

An- Timetal løn før
tioverme head
r
kr.
405,0
128
0

Interne lønudgifter i alt (uden overhead)
Ekstern bistand i alt
Udstyr i alt
Øvrige projektudgifter i alt
Udgifter før administrative omkostninger / overhead i alt
Overhead beregnet som tillæg til intern løn - Model I
Overhead beregnet som et tillæg til tilskudsgrundlaget - Model II
Projektets samlede udgifter
Indtægter
Projektets samlede tilskudsgrundlag
Overheads andel af projektets samlede tilskudsgrundlag

Overhead
Model I
%-tillæg

Timeløn med overhead

12,0

453,60

52

52
352
0
80
484
6
%-tillæg
490
0
490
1%
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Budget
1.000
%
kr.
100%
490

Finansiering
Det ansøgte tilskud fra fonden
Eget bidrag
Andre offentlige tilskud

Andre private tilskud:

ansøgt
0

bevilget

ansøgt
0

bevilget

I alt
kontrollinje - skal være 0 % / 0

0%

0

0%

0

100%

490

0%

0
sæt
kryds

Udgifter er
uden
Udgifter er
med

opgjort
moms:
opgjort
moms:

X

3.3 Overordnede bemærkninger til budgettet

3.4 Bemærkninger til projektets finansiering

3.5 Specifikation af tilskudsgrundlaget for de enkelte arbejdspakker
Titel på arbejdspakke
AP
AP
AP
AP

1:
2:
3:
4:

Det samlede tilskudsgrundlag
kontrollinje - skal være 0

1.000
kr.
490

490
0

3.6 Specifikation og bemærkninger til de en-

kelte hovedposter i budgettet
Intern løn
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Ekstern bistand
FFS

Antal timer
Fast pris

Sats, kr.

I alt

Udstyr

I alt

Øvrige projektudgifter
Arealleje og analyser

I alt

Indtægter i projektperioden

I alt

1.000
kr.
352

352

Værdi før afskrivning Værdi efter

1.000
kr.

0

1.000
kr.
80

80

1.000
kr.

0

Administrative omkostninger / overhead, som
finansieres af projektet
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