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Strategiske rammer for fonden
Hesteafgiftsfonden har fastlagt en 4-årig strategi for perioden 2018-2021, hvor hovedformålet er at
styrke hesteholdets udviklingsmuligheder i Danmark. Forud for de årlige ansøgningsrunder vil fondens bestyrelse gennemføre et ”servicetjek” af strategien med henblik på, om der er indsatsområder, der skal justeres og/eller skal særligt fremhæves.
Nyttevirkningen af fondens bevillingsvirksomhed skal i sidste ende tilfalde danske hesteejere og
bevillinger gives til projekter, der bidrager positivt til sektorens værdikæde.
Hesteafgiftsfonden har hjemmel i Landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 20 af 4. januar
2017.
Fondens midler bevilges til Landbrugsstøttelovens hovedformål:
• afsætningsfremme
• forskning og forsøg
• produktudvikling
• rådgivning
• uddannelse
• sygdomsforebyggelse og -bekæmpelse
• dyrevelfærd
• kontrol
• medfinansiering af initiativer under EU-programmer
Bevilling til projekter finder sted inden for rammerne af EU´s statsstøtteregler med udgangspunkt i
Bekendtgørelse nr. 977 af 26. august 2015 om støtte til fordel for primær jordbrugsproduktion omfattet af EU statsstøtteregler og finansieret af jordbrugets promille- og produktionsafgiftsfonde m.v.
Fonden forvaltes og administreres i henhold til Bekendtgørelse nr. 1703 af 23. december 2016 om
administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugs- og fiskeriområdet.
Fondens økonomiske ramme
Fonden forventer at have ca. 1,5 mio. kr. årligt til rådighed for bevilling af tilskud. Fondens bestyrelse forbeholder sig ret til frit at prioritere ansøgninger inden for den til enhver tid værende økonomiske ramme.
Centrale indsatsområder for fonden
1. Fremme forskning og innovation, der er til gavn for hestesektorens udviklingsmuligheder
2. Fremme forebyggelse, diagnosticering og behandling af hestesygdomme
3. Fremme rådgivning af hesteejere om hestehold
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Tildelingskriterier for ansøgninger
A. Faglighed og kompetence
Har ansøger med tilknyttede medarbejdere, herunder evt. eksterne leverandører de nødvendige
kompetencer, erfaring og viden til at få projektet i mål.
B. Koordinering og samarbejde
Her lægges vægt på, om projektet er koordineret med andre aktører, som arbejder med samme eller lignende problemstilling.
C. Aktualitet og relevans
Dette vurderes ud fra både en erhvervs- og samfundsmæssig vinkel. Projektet skal bidrage til at
løse en problemstilling, som er aktuel og relevant. Det forventes, at der bygges videre på allerede
eksisterende viden og anvendte metoder, som er anerkendt og anvendelig i praksis.
D. Kvalitet
Dette vurderes ud fra, om der er en klar sammenhæng med formålet, formålets opnåelse og om
der er et rimeligt budget set i forhold til projektets formål og aktiviteter.
E. Bredde
Her menes geografisk bredde; at projektet gavner hele sektoren, eller at det adresserer en bred
målgruppe.
F. Udviklingspotentiale
Potentialet vurderes ud fra, om projektet på sigt kan bidrage til en positiv udvikling af hele eller dele
af erhvervet.
G. Nyskabelse og innovationsværdi
Dette vurderes ud fra, om projektet har en generel nyhedsværdi, navnlig i hvilket omfang projektet
bidrager til at se muligheder og udfordringer på en ny måde eller anvender en ny tilgang til opgaveløsningen.
H. Formidling af resultater
Her lægges vægt på, at der er en plan for formidling af resultater fra støttede projekter til videncentre og hesteejere
Effektmål for fonden
Hesteafgiftsfonden har vedtaget følgende effektmål for strategiperioden 2018-2021:
• Rådgivning: Hestebestanden øges fra det nuværende niveau på ca. 170.000 heste med ca.
5.000 heste årligt. Dette tilvejebringes bl.a. gennem fondens indsatsområde om at fremme
rådgivning af hestejere om hestehold
• Forskning: Støtte projekter, hvor der uddannes mindst 2 ph.d. kandidater årligt. Dette tilvejebringes bl.a. gennem fondens indsatsområde om at fremme forebyggelse, diagnosticering og
behandling af hestesygdomme samt at fremme forskning og innovation, der er til gavn for hestesektorens udviklingsmuligheder.

