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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 
Projektet har fokus på at understøtte dansk landbrugs bidrag til klimaløsninger. Resultaterne er baseret på 
forskning og forsøg, og de indsamlede data bearbejdes og anvendes målrettet til at belyse dyrkningsmæs-
sige forhold, som er relevante for på kort og på langt sigt at sikre en konkurrencedygtig produktion af sukker-
roer i et bæredygtigt sædskifte. Resultaterne og konklusionerne formidles direkte fra projektets partnere til 
dyrkerne og til øvrige rådgivere i landbrugs- og andre brancher. 

1.2 Projektets produktionsform 
Af hensyn til efterfølgende statistik angiv venligst, hvilken produktionsform projektet henvender sig til. 
 
Markér 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 vurde-
ret med udgangspunkt i bekendtgørelse om støtte til fordel for primær jordbrugsproduktion og forarbejdning 
af landbrugsprodukter omfattet af EU´s statsstøtteregler og finansieret af landbrugets promille- og produkti-
onsafgiftsfonde m.v., jf. bekendtgørelse nr. 2129 af 17. december 2020 (herefter benævnt aktivitetsbekendt-
gørelsen). Aktivitetsbekendtgørelsen er udmøntet af Europa-Kommissionens statsstøttegodkendelse af 17. 
december 2020, jf. statsstøttesag SA.57228 om promille- og produktionsafgiftsfonde i landbruget i Danmark. 
 
Marker ét felt for vurdering af hjemmel, jf. aktivitetsbekendtgørelsen: 

 Kapitel 2: Støtte til videnoverførsel og informationsaktioner samt rådgivning 

X Kapitel 3: Støtte til forskning og udvikling – i så fald krav om erklæring, jf. punkt 2 nedenfor 

 
2. Erklæringer 

Den organisationsansvarlige, jf. side 1, afgiver på vegne af ansøger følgende erklæring angående ansøgnin-
gen om tilskud (markér med kryds i felterne): 

X På vegne af ansøger erklærer jeg, at den virksomhed, som ansøger er en del af, har efterkommet 
ethvert krav om tilbagebetaling af støtte, som Europa-Kommissionen ved en tidligere afgørelse har 
fundet ulovlig og uforenelig med det indre marked. 
  

X På vegne af ansøger erklærer jeg, at den virksomhed, som ansøger er en del af, ikke er kriseramt 
som defineret i artikel 2, nr. 14, litra a-d i Europa-Kommissionens forordning nr. 702/2014 om 
forenelighed med det indre marked efter artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde af visse kategorier af støtte i landbrugs- og skovbrugssektoren og i landdistrikter. 

 
Særligt vedrørende projekter med hjemmel i kapitel 3 om støtte til forskning og udvikling 
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X 
På vegne af ansøger erklærer jeg, at ansøger opfylder kravene til at være en offentlig eller privat forsk-
nings- og vidensformidlingsorganisation som defineret i § 2 i aktivitetsbekendtgørelsen, som nærmere 
er beskrevet i Landbrugsstyrelsens vejledning. 

 

2. PROJEKTBESKRIVELSE 
Se vejledning til ansøgningsskemaet 

 

2.1 Projektets baggrund – udfordringer og udækkede behov 

Med gasledningen som nu er planlagt til Lolland og Falster, er vejen banet for etablering af biogasanlæg, 
som kan forsyne de to sukkerfabrikker i kampagnen, og resten af gasnettet i årets øvrige måneder. 

Biogas kan i den sammenhæng være nøglen til den grønne omstilling af sukkerproduktionen, og til at sikre 
en bæredygtig sukkerproduktion i Danmark. Nordic Sugar er med i klimapartnerskabet for energitung industri 
og virksomhedens forslag til grøn omstilling indgår i regeringens arbejde med at nå målet om 70 procents 
reduktion af CO2 i 2030. dertil kommer virksomhedens egen plan: ”Go Green”, som har et mål om, at alle 
fabrikker ikke bruger fossil baseret energi efter 2050. 

Restprodukter fra både dyrkning af sukkerroer (32.000 ha) og produktion af sukker (roepulp) vil være vigtige 
biomasser til forgasning, og de vil, sammen med substrater fra landbrug (halm og efterafgrøder) og andre 
kilder, give mulighed for produktion af biogas hele året. 

I dette perspektiv, er der grund til at se på hvorledes dyrkningssystemer med sukkerroer yderligere kan bi-
drage til disse målsætninger. Dels i forbindelse med en optimeret udnyttelse af roetop og andre restproduk-
ter fra sukkerproduktionen, og dels i forbindelse med at optimere de dyrkningssystemer sukkerroer indgår i. 

Udfordringer 
Der er i de seneste år gennemført undersøgelser, som viser at blandingen roetop og halm kan gennemføres 
i praksis under markforhold og har gode gasudbytter. Forsøgene er dog gennemført i en mindre målestok, 
og mangler at blive afprøvet, valideret og udviklet til en udnyttelse i stor skala. 

Der foreligger heller ikke nyere data, som dels belyser potentielle udbytter af roetop, samt dels hvordan 
disse påvirkes med dyrkningstekniske tiltag. 

Endelig er det relevant at undersøge forskellige dyrkningssystemers samlede potentiale i forhold til at opti-
mere en klimaprofil. Herunder at se på helheden af efterafgrøde og sukkerroer i forhold til udledning af latter-
gas og CO2. 

Udækkede behov 
Der er således behov for at kvantificere den biomasse som kan komme i spil. Vi har startet et projekt op i 
2022 med støtte fra Sukkerroeafgiftsfonden og har brug for at følge systemet yderligere en eller gerne flere 
sæsoner. Vi undersøger om dyrkningssystemer og strategier kan optimeres med henblik på den samlede 
klimaprofil. Både hvad angår sukkerroedyrkningen, men også det sædskifte sukkerroerne indgår i. Der er 
ligeledes behov for at kvantificere betydningen af efterafgrøder, gødskning og hvorvidt udledningen kan re-
duceres med nitrifikationshæmmere. Endelig er der behov for overskueligt at belyse effekt af efterafgrøde 
samt at høste og bortføre roetop med henblik på bedriftens samlede økonomi og klimabalance. 

 

 

 

Baggrund Formål og mål Aktiviteter Leverancer 
(output) Effekter
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2.2 Projektets formål – hvorfor skal projektet gennemføres 
Formålet med projektet er at kvantificere roedyrkningens samlede klimaeffekt, samt effekten af at fjerne ro-
etop og af at dyrke efterafgrøder i et sædskifte med roer. Samtidigt ønskes optimering af dyrkningsmetoder 
indenfor efterafgrøde og nitrifikationshæmmere samt tilpasning af strategier indenfor biogasgylle med formå-
let at reducere i ejendommes samlede klimaeffekt. 
Resultaterne skal anvendes til at identificere de dyrkningssystemer, -strategier og metoder - som kan skabe 
mest værdi med hensyn til ressourceforbrug og klimapåvirkning, samt ikke mindst, også være praktiske og 
realistiske i forbindelse med sukkerroedyrkning. 
 
Et formål er at få klarlagt, hvilke klimaberegningsredskaber, der kan anvendes til at kortlægge klimabalancen 
ved roedyrkning i forskellige dyrkningssystemer. 
 
Økonomien af systemet skal evalueres og et værktøj udvikles omkring råvareforsyning, logistikken og opbe-
varing. 
 
Projektet vil formidle de opnåede resultater til relevante parter ved at benytte IT-platforme, artikler samt ved 
at afholde en national workshop for alle interessenter. 
 

2.3 Projektets mål – hvordan skal formålet opnås 

1. At identificere dyrkningsmetoder, som er optimale i forhold til at omsætte biomasse og opnå en gun-
stig klimaprofil. Dette opnås ved at gennemføre markforsøg med forskellige dyrkningsmetoder: Efter-
afgrøde, tilbageførsel af afgasset biomasse, jordbearbejdning samt brug af nitrifikationshæmmere før 
roerne i 2022 og efter roerne i 2023. Dernæst at afprøve metoder at lave markstakke som et alterna-
tiv til andre typer af ensilering. 

2. Et mål er at kortlægge klimabalancen ved roedyrkning på ti udvalgte ejendomme. Beregningen fore-
tages i ESGreen Tool, som er et klimaprogram, som er under udvikling i SEGES. 

3. Vi ser et behov for at belyse effekt og økonomi af efterafgrøde og at høste og bortføre roetop med 
henblik på bedriftens økonomi og klimabalance. Projektet arbejder med casestudier til at udvikle et 
beregningsværktøj ”Kan det betale sig at høste biomasse?” i forhold til gaspris og kvælstofpris. 

4. At sikre at projektets resultater formidles til dyrkere og andre interessenter. Dette opnås ved at for-
midle via hjemmesider, fagpressen, landmandsmøder samt en afsluttende landsdækkende workshop. 

5. At sammenfatte projektets resultater, så det kan medvirke til at skabe et fundament for en fremtidig 
klimaoptimeret og bæredygtig sukkerroeproduktion. 
Dette opnås ved at evaluere projektet og benytte resultaterne til at pege på de områder, som er man-
gelfuldt belyst for at optimere produktionen. 

 

2.4 Status på evt. igangværende projekt 
NBR fik bevilling fra Sukkerroeafgiftsfonden til at starte projektområdet op i 2022. Projektet er et samarbejde 
mellem Nordic Sugar, VKST og Bigadan og følger planen. To markforsøg blev anlagte med efterafgrøder i 
2021 på NBR’s budget. Vi fik dog problemer med etableringen i forhold til biogasgylle og besluttede at flytte 
det ene forsøg til en anden lokalitet. Lattergas er blevet målt i samarbejde med forskere ved SLU (Sveriges 
Lantbruksuniversitet) i løbet af vinter 2021/2022. Sukkerroer blev etableret i foråret 2022, lattergasmålin-
gerne fortsætter, og der vil blive kvantificeret udbytte af rod og top. Litteraturstudiet er påbegyndt. Ejen-
domme er udvalgt til arbejdet med klimabalance og VKST’s konsulenter er blevet uddannede i ESGreen 
Tool. 
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2.5 Projektets aktiviteter som gennemføres for at opnå projektets mål 
 
AP1 Markforsøg og ensilering 
For at kvantificere betydningen af biomasseproduktion i roesædskiftet og evaluere efterafgrødens effekt 
etableres to markforsøg i roedyrkningsområdet efter hvede: uden efterafgrøde (hvedestub med kultivering) 
samt olieræddike og gul sennep i efteråret 2022. Halvdelen får biogasgylle og bliver så enten høstede til 
biogas eller harvet ned og to typer af jordbearbejdning udføres om efteråret (pløjet eller harvet). I projekt-
året 2023 dyrkes sukkerroer på tilsvarende forsøgspladser. Nitrifikationshæmmere bliver brugt på halvde-
len af arealet både om efteråret før roerne og efter roerne. Forsøgene designes som split-split-splitplot for-
søg med tre gentagelser. I alt bliver der 24 led i forsøgene. 
 
 

Led Efterafgrøde 
august 2022 

Biogasgylle 
august 2022 

Jordbearbejdning 
november 2022 

Bortførsel 
efterafgrøde 

Nitrifikations-
hæmmere 

1. Ja Ja Pløjning Ja Ja 
2. Ja Ja Pløjning Ja Nej 
3. Ja Ja Pløjning Nej Ja 
4. Ja Ja Pløjning Nej Nej 
5. Ja Ja Harvning Ja Ja 
6. Ja Ja Harvning Ja Nej 
7. Ja Ja Harvning Nej Ja 
8. Ja Ja Harvning Nej Nej 
9. Ja Nej Pløjning Ja Ja 
10. Ja Nej Pløjning Ja Nej 
11. Ja Nej Pløjning Nej Ja 
12. Ja Nej Pløjning Nej Nej 
13. Ja Nej Harvning Ja Ja 
14. Ja Nej Harvning Ja Nej 
15. Ja Nej Harvning Nej Ja 
16. Ja Nej Harvning Nej Nej 
17. Nej Nej Pløjning Ja Ja 
18. Nej Nej Pløjning Ja Nej 
19. Nej Nej Pløjning Nej Ja 
20. Nej Nej Pløjning Nej Nej 
21. Nej Nej Harvning Ja Ja 
22. Nej Nej Harvning Ja Nej 
23. Nej Nej Harvning Nej Ja 
24. Nej Nej Harvning Nej Nej 

 
To markforsøg etableres og hvert bruttoplot er 24*24 m2. Efterafgrøder etableres i 2/3 og halvdelen får bio-
gasgylle og halvdelen ikke, se skema ovenfor. I samtlige led undersøges tilvækst af oven- og underjordisk 
biomasse og ændringen i mængden af stabilt mark kulstof estimeres ud fra gængse humificeringskoeffici-
enter. I halvdelen af forsøgsarealet bliver efterafgrøderne fjernet. Endvidere bliver bruttoparcellen opdelt 
med en pløjet og en harvet variant. Antal behandlinger fordobles dernæst ved at anvende Vizura (DMPP) 
nitrifikationshæmmere før og efter roedyrkning. 
Lattergasemission måles i et af markforsøgene fra oktober til april i den del, som har fået biogasgylle. Dette 
sker i samarbejde med SLU, som også bidrager med know-how omkring kvælstofdynamik. 
Mængden af ukrudt bliver evalueret om efteråret og i sukkerroerne året efter. 
I foråret 2023 etableres sukkerroer i forsøget. Tilvækst og biomasseproduktion evalueres i løbet af sæso-
nen. Ved høst måles biomasse over og under jordoverfladen, afgørende kvalitetsparametre i roetop og 
sukkerroe samt N-min. 
Til efteråret afprøves og evalueres metoder at lave markstakke i stor skala, som et alternativ til andre typer 
af ensilering. Det udføres i samarbejde med en maskinentreprenør og en til to interesserede roedyrkere. 
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AP2 Klimaregnskab 
Ved at beregne aktuelle data fra udvalgte ejendomme vil det dels give et billede af de aktuelle klimabalan-
cer og dels afdække muligheder for forbedring af disse. 
Dette arbejde er påbegyndt i 2022 og ønskes fortsat i 2023, så grundlag findes til at beregne klimabelast-
ningen pr. produceret tons roer eller sukker ved forskellige tiltag på bedriften. Derudover ønskes en yderli-
gere klarlægning af at kunne påvirke dette gennem rådgivning. 
 
 
AP3 Casestudie 
I et casestudie vil de forskellige dyrkningssystemer evalueres med henblik på bedriftens økonomi og klima-
balance. Bigadan ser behovet af at udvikle et værktøj omkring råvareforsyning, logistikken og opbevaring. 
Et beslutningsstøtte udvikles i form af et beregningsværktøj (”Kan det betale sig at høste biomasse?”) i for-
hold til gaspris, kvælstofpris og en eventuel værdi af klimacertifikater. 
 
 
AP4 Formidling 
Projektets resultater vil blive formidlet gennem flere kanaler og målrettet sukkerroedyrkere, rådgivere samt 
forskningsinstitutioner og biogassektoren. Både Nordic Beet Research, Nordic Sugar og VKST har velfun-
gerende IT-platforme, som vil blive benyttet til formidling. Gennem projektet bliver resultaterne formidlede i 
tekst, billeder og video på virksomhedernes hjemmesider. 
Vi planlægger derudover mindst to artikler i fagpressen og projektets resultater vil blive fremlagt på dyrker-
møder i løbet af vinteren og ved vores fælles store dyrkermøde ROEDAGEN 2023. 
Der vil blive afholdt en afsluttende workshop i december 2023, hvor vi forventer landsdækkende deltagelse. 
 
 
AP5 Evaluering og projektledelse 
Projektet vil blive evalueret af alle deltagere. Evalueringen vil udmøntes i en kortfattet rapport, som beskri-
ver i hvilken grad projektets mål er blevet opfyldt, samt pege på områder hvor yderligere forskning og un-
dersøgelser kan styrke en fortsat positiv udvikling. 
Projektledelse bliver beskrevet i afsnit 2.8 

 
 

2.6 Projektets leverancer 
 December 2023: rapport fra projektet som beskriver dyrkningssystemer og -strategier som 

kan medvirke til en positiv klimaprofil af den samlede produktion og det benyttede sædskifte. 

 December 2023: Fastlæggelse af sukker- og biomasseudbytter ved forskellig dyrkningsprak-
sis (på basis af to års forsøg). 

 December 2023: Rapport fra arbejdet med klimabalance på bedriftsniveau og konklusioner 
omkring de faktorer, som forventes at have betydning for sukkerroedyrkningens klimaprofil. 

 December 2023: beregningsværktøj, som hjælper med at evaluere rentabilitet af at høste 
biomasse til biogas i roesædskiftet samt planlægning af logistikken på gårdsniveau. 

 Igennem hele projektet: Artikler og videoer på hjemmesider og i nyhedsbreve ved Nordic 
Sugar, VKST og NBR. 

 Igennem hele projektet: Artikler i fagpresse. 

 December 2023 samt februar 2024: Indlæg ved landmandsmøder afholdt af Nordic Sugar, 
NBR og VKST. 

 December 2023: Afsluttende workshop for interessenter fra hele landet. 

 

2.7 Offentliggørelse, formidling og videndeling 
Projektdeltagerne ønsker at projektets resultater hurtigt kan blive formidlet til alle interessenter. 
Deltagerne vil selv, som angivet andetsteds, formidle ved hjælp af de kanaler de råder over, samt afholde en 
landsdækkende workshop. 
Både NBR, Nordic Sugar og VKST har en kendt, respekteret og effektiv kontaktflade til alle sukkerroedyr-
kere. 
Med den landsdækkende workshop forventes det, at projektets resultater hurtigt kan blive formidlet til de in-
teressenter som ikke umiddelbart er i kontakt med projektdeltagerne. 
Derudover vil enhver henvendelse blive opfattet positivt, og vi vil forsøge at redegøre for vores resultater. 
 



Sukkerroeafgiftsfonden - ansøgning om tilskud for bevillingsåret 2023 

Side 7 af 10 
 

 
2.8 Kvalitet og faglighed 
Ansøgers / projektdeltagers kompetencer og erfaringer af relevans for gennemførsel af projektet 
Forsøgschef og projektleder Desirée Börjesdotter, NBR, har lang erfaring som koordinator af projekter inden-
for dyrkningssystemer og planteavl, inklusive sukkerroer. Medansøger er Otto Nielsen og Anne Lisbet Han-
sen (NBR) som har arbejdet med adskillige projekter indenfor IPM i sukkerroer, sædskifteforsøg samt efter-
afgrøder. Den svenske samarbejdspartner Åsa Nyström Olsson deltager i de undersøgelser, som har fokus 
på efterafgrøder, kvælstofdynamik og markkul. Yderligere drages fordel af NBR’s generelle erfaringer og net-
værk. 
 
Forsker Maria Ernfors (SLU Alnarp) og Professor Søren Petersen (AU) som begge er velrenommerede for-
skere indenfor området, bliver involverede i projektet på timebasis. 
 
Bo JM Secher, leder af Agricenter Danmark, Nordic Sugar, har lang erfaring som rådgiver, projektleder og 
deltager, og har publiceret over 500 artikler på videnskabeligt og populært niveau. 
 
Jens Ole Pedersen, Planteavlschef hos VKST, har mange års erfaring som rådgiver og leder. 
 
Christian Iuel, Teamchef hos VKST, har mange års erfaring som rådgiver, formidler og leder. 
 
Jacob Wagner Jensen, Bigadan A/S, har stor erfaring i forbindelse med beregning af biomassepotentialer og 
sammensætning af biomasser til gasproduktion. 
 
Samtlige projektdeltagere er professionelle videns-formidlere og lang erfaring fra tidligere aktiviteter findes i 
styregruppe og blandt engagerede medarbejdere i de tre organisationer. 
 
Projektets organisering og styring 
Til projektet er knyttet en styregruppe med repræsentanter fra de fire organisationer NBR, Nordic Sugar, 
VKST og Bigadan. Styregruppen vil mødes mindst en gang i hvert kvartal med henblik på at koordinere pro-
jektet. 
 
Projektleder og NBR varetager projektets administrative dele. 
 
Nordic Sugar bidrager i projektet vederlagsfrit med ca. 100 timer i 2023. 
 

2.9 Projektets forventede effekter på kort og mellemlangt sigt 
På kort sigt 
Projektet vil i første omgang tjene til kvantificering af potentiale af sukkerroernes bidrag til klimaløsninger for 
dansk landbrug samt oparbejde konkret viden inden for området. 
Desuden forventer vi, at sukkerroedyrkerne får en øget indsigt i klimaregnskaber, og finder forbedringsmulig-
heder i forbindelse med de krav som stilles om bæredygtighed og en positiv klimaprofil. 
 
På mellemlangt sigt 
Viden fra projektet kan på sigt anvendes som beslutningsgrundlag for dyrkere om hvordan sædskiftet skal 
udvikles til at blive bæredygtigt intensiveret. Ligesom der skabes et ”benchmark” for den aktuelle situation på 
10 bedrifter. Implementering af tiltag på den enkelte bedrift, hvor balancen findes i at opfylde regeringens 
klimahandlingsplan og at der fortsat er en god økonomi ved roedyrkning i Danmark. 
 

2.10 Projektets forventede effekter på længere sigt set i forhold til fondens strategiske målsætning 
På langt sigt forventes det, at aftagerne af sukker vil kræve et optimeret klimaaftryk ved en effektiv og klima-
optimeret produktion. Det forventes at blive en konkurrenceparameter og måske vil en klimaeffektiv produk-
tion give højere afsætningspriser. Et forspring i viden om klimabelastning ved dyrkningssystemer af sukker-
roer kan være med til at til at give sukkerroedyrkerne og Nordic Sugar gode vilkår for fremtidens produktion 
af sukkerroer i Danmark og derved bevare arbejdspladser. 
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3. PROJEKTØKONOMI  
     

Projekt-ID (Udfyldes af fonden):  
    

 
 

    

Ansøger Desirée Börjesdotter 
Projektets titel Sukkerroer og klimaforandring - kortlægning af sukker-

roedyrkningens klimaeffekter og muligheder for reduk-
tion heraf. 

      

3. PROJEKTØKONOMI 
 

      
3.1 Projektets samlede udgifter i hele projektperioden 

    

År 

Projektets sam-
lede tilskuds-

grundlag 
regnskab og budget 

Tilskud fra fonden 
anvendt / ansøgt / forventet 

ansøgt Andel  

1.000 kr. 1.000 kr. 
2023 533 533 100% 

     
     
     

I alt 533 533 100% 
  

 
 

 
 

  
 

 
 

 

3.2 Projektets budget i bevillingsåret 
1. janaur - 31. de-
cember 2023 

 
 

 

Udgifter 
      Budget  

      
1.000 

kr. 

Interne lønudgifter 
Antal 
timer 

Timeløn 
før over-

head 
kr. 

Overhead 
 Model I 
%-tillæg 

Time-
løn 

med 
over-
head   

Markforsøg og ensilering 120 420,00 12,0 470,40 50 
Klimaregnskab 20 420,00 12,0 470,40 8 
Casestudie 20 420,00 12,0 470,40 8 
Formidling 55 420,00 12,0 470,40 23 
Evaluering & projektledelse 22 420,00 12,0 470,40 9 
       
       
Interne lønudgifter i alt (uden overhead)     98 
Ekstern bistand i alt       341 
Udstyr i alt      0 
Øvrige projektudgifter i alt       82 
Udgifter før administrative omkostninger / overhead i alt      521 
Overhead beregnet som tillæg til intern løn - Model I     12 

Overhead beregnet som et tillæg til tilskudsgrundlaget - Model II  
%-til-
læg   

Projektets samlede udgifter       533 
Indtægter       0 

Projektets samlede tilskudsgrundlag       533 

Overheads andel af projektets samlede tilskudsgrundlag      2% 
      

Finansiering 
      Budget  

   % 
1.000 

kr. 
Det ansøgte tilskud fra fonden    100% 533 
Eget bidrag        
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Andre offentlige tilskud  ansøgt bevilget     
       
       
Andre private tilskud:  ansøgt bevilget     
       
       

I alt    100% 533 
      

kontrollinje - skal være 0 % / 0    0% 0 
      

   
Udgifter er opgjort 

uden moms: 
sæt 

kryds x 

   
Udgifter er opgjort 

med moms: 
sæt 

kryds  
3.3 Overordnede bemærkninger til budgettet       
      
 

3.4 Bemærkninger til projektets finansiering       

      
3.5 Specifikation af tilskudsgrundlaget for de enkelte arbejdspak-
ker    
Når der er tale om samfinansierede projekter med flere hjemler, skal hjemmel pr. arbejdspakke oplyses i "hjem-
melskolonnen" nedenfor. For øvrige projekter kan angivelse udelades, idet oplysnignen fremgår af punkt 1.3 i 
ansøgningsskemaets del 1. 
 

     

Titel på arbejdspakke jf. projektbeskrivelsen 
   

Hjem-
mel 

1.000 
kr. 

AP 1: Markforsøg og ensilering  326 
AP 2: Klimaregnskab  61 
AP 3: Casestudie  40 
AP 4: Formidling     75 
AP 5: Evaluering & projektledelse     31 
Revision      
Det samlede tilskudsgrundlag     533 

 
     

kontrollinje - skal være 0     0 
 

     
   

   
3.6 Specifikation og bemærkninger til de en-
kelte hovedposter i budgettet      

 
     

Intern løn         
 
 
       

 
     

Ekstern bistand   
Antal timer 

Time-
sats, 
kr. 

 
Navn alternativt type, når bistand ikke er fastlagt + nøgleord for opga-
ven 

1.000 
kr. 

FFS   190 
Klimaregnskab og formidling (VKST) 220 405,00 89 
Bigadan 80 500,00 40 
SLU   24 500,00 12 
AU   20 500,00 10 
     
I alt     341 
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Evt. kommentarer til budgetterede udgifter til Ekstern bistand      

 
     

Udstyr (køb af udstyr) 
   

Værdi før afskriv-
ning  

Værdi 
efter 

1.000 
kr. 

       
       
I alt     0 

 
     

Evt. kommentarer til budgetterede udgifter til Udstyr      

 
     

Øvrige projektudgifter 
      

1.000 
kr. 

Analyser - specifikation: lattergas     61 
Analyser - specifikation: N-min     12 
Markkul   9 
     
   
I alt     82 

      
Evt. kommentarer til budgetterede udgifter til Øvrige udgifter      
 

      

Indtægter i projektperioden 
      

1.000 
kr. 

         
       
I alt     0       

Evt. kommentarer til budgetterede indtægter 
     

 

 
     

Administrative omkostninger / overhead, som 
finansieres af projektet         
 
 
 
 

         
 


