
Vejledning for ansøgere til fonde under Dansk Agronomforening  
 
Fondene opslås to gang årligt med ansøgningsfrist den 1. marts og 1. september.  
 
1. For at kunne komme i betragtning til legater under Dansk Agronomforening skal man altid sikre 
sig, at ansøgningen opfylder formålet for fonden og at alle punkter på ansøgningsskemaet er 
udfyldt. Hvis skemaet er ufuldstændigt udfyldt, gives principielt afslag på ansøgningen.  
2. For studerende gælder, at der principielt kun gives legater til studerende på en 
overbygningsuddannelse (og dermed ikke til bachelorstuderende).  
3. Ansøgninger, der modtages efter ansøgningsfristens udløb, bliver først behandlet ved den 
efterfølgende uddeling.  
 
Agronomfonden  
"Agronomfonden har til formål at påskønne initiativer af faglig karakter. Formålet kan søges 
fremmet ved, at der som motivation til fortsat videreuddannelse og erfaringsudveksling, efter 
ansøgning tildeles tilskud til individuelle eller gruppevise studierejser til medlemmer af 
Jordbrugsakademikerne."  
 
Ansøgninger til Agronomfonden skal indsendes på mail eller i 1. eksemplarer og inden afrejse. 
 
Skema A skal bruges ved enkeltansøgninger.  
Skema B skal bruges ved ansøgninger fra 2 B 5 deltagere.  
Skema C skal bruges ved ansøgninger med over 5 deltagere.  
 
Følgende bilag skal medsendes:  

- Et udførligt fagligt program  
- Ved grupperejser skal der desuden medsendes en liste med navn, fuld privatadresse og 

fødselsdato på alle deltagerne  
- Publikationslister, må max. fylde 1 A4-side  
- Supplerende bilag vedrørende budget og finansiering må gerne vedlægges  

 
Dansk Agronomforenings Mindefond (herunder Landbrugskandidat H. P. Christiansens 
Mindelegat og Landbrugskandidat Niels Justesens Fond):  
 
"Dansk AgronomforeningsMindefond har til formål at yde økonomisk støtte til agronomer, enker 
efter agronomer eller afdøde agronomers børn. Støtten tildeles alene på grundlag af modtagerens 
sociale forhold og dokumenterede økonomiske behov. 
Støtten tildeles værdigt trængende og sædvanligvis ældre landbrugskandidater"  
 
Skema D skal bruges ved ansøgningen og skal påføres oplysning om man er:  

- agronom (dimissonsår og fødselsdato)  
- enke eller enkemand efter agronom (skriv navn, dimissionsår og fødselsdato på fhv. 

ægtefælle)  
- barn af afdød agronom (skriv navn, dimissionsår og fødselsdato for mor/far) 
-  
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