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Høringssvar: j.nr. 20-0162-000004 Modernisering kvægstalde 2020 

 

Bekendtgørelsen: 

§6 stk. 6: Lyder … skal omfatte ”en stald” ….   

Der bør kunne søges til ny stald som teknisk består af flere ”staldenheder” der er tilbygget flere 

steder på samme ejendom, hvis det er hensigtsmæssigt f.eks. en forlængelse af kostald samt en 

forlængelse af kviestald. 

 

§18: Hvor stor nedsættelse af tilskud hvis f.eks. et mindre element under obligatoriske elementer 

mangler ved en teknologiløsning? 

 

Bilag 1: 

Det er problematisk, at man ikke kan kombinere de 3 staldtyper, da bygning af en ny stald oftest 

vil indeholde afsnit med sengebåse og afsnit med dybstrøelse. 

 

Mælketank er angivet med ”m2 bruttoareal” det er uhensigtsmæssigt, da der både findes silo-

tanke (høje, men smalle) og almindelige mælketanke (bredde men ikke ret høje). 

 

Foderbord: Hvor bredt må det være?  Må foderbordet være udenfor selve bygningen? 

 

Hvis der investeres i teltoverdækning, skal den så være placeret på samme matrikel som ny stald 

eller må den være på anden ejendom under samme CVR-nummer som ny stald? 

 

Indsatsområde 2: Det er uhensigtsmæssigt at der under obligatoriske elementer står opremset 

”selektionsudstyr, kælvningsbokse, sygebokse, behandlingsfaciliteter”. Da det betyder, at alle nye 

stalde under ordningen skal indeholde disse elementer. Herved udelukkes det f.eks. at man kan 
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forlænge en bestående sengebåsestald og så indrette kælvningsbokse, sygebokse og behandlings-

faciliteter i en bestående stald. 

 

 

Bilag 2: 

De mange kombinationer af staldtyper og teknologiløsninger er meget omfattende og ret uover-

skuelig, det øger risiko for fejl i ansøgning. 

 

Under indsatsområde 2, hvor man typisk vil forlænge en stald vil kravene til de obligatoriske ele-

menter ved teknologiløsningerne kunne give problemer. Vælger man f.eks. teknologi 2.1.5 så kræ-

ves der her ”Antenner, PC og software”.  Men ofte så vil man allerede have et sådant anlæg i den 

bestående stald, hvorfor specielt ”PC og software” vil blive en unødvendig dobbelt investering. 

 

Samme problemstilling vil være for andre teknologiløsninger med andre delelementer. 

 

 

Vejledningen: 

3.5.  Jeg foretrækker enheden stipladser altså sengebåse osv. fremfor bruttoareal, da bruttoareal 

ikke er så entydig. 

 

4.2.2.  Prioriteringsscoren skal fremgå af ansøgningen, når antal enheder er indtastet.   

Landbrugsstyrelsen bør aht. ansøgerne og deres konsulenter lave et regneark der kan beregne pri-

oriteringsscoren for alle staldtyper og alle mulige teknologiløsninger som lægges på hjemmesiden.   

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Maria Eugster Klug 

Driftsøkonom 

SAGRO, Billund 

 


