
From:                                 Jesper Lund-Larsen, Den Grønne Gruppe
Sent:                                  Sat, 18 Apr 2020 08:32:24 +0000
To:                                      EU & Erhverv
Subject:                             Høring: Udkast til bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde 
journalnummer 20-0162-000004

Til EU & Erhverv
 
3F har modtaget Udkast til bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde.
 
I den forbindelse skal vi anmode om at der kun kan ydes tilskud til modernisering af 
kvægstalde, under forudsætning af at staldene indrettes på en sådan måde, at de kan 
beskytte de medarbejdere og andre personer, der skal arbejde i staldene, mod unødige 
arbejdsmiljømæssige risici, som fx klemskader, skub, nedtrampning m.m. Baggrunden er ar 
mange af de arbejdsulykker der sker i staldene netop skyldes sådanne ulykker, idet der ikke er 
tilstrækkeligt med flugtveje eller lign i mange af de eksisterende stalde.
 
Hvis Landbrugsstyrelsen, mod forventning ikke vil medtage et sådan krav, for at yde tilskud, 
skal vi venligst anmode om en uddybende forklaring på dette.
 
De bedste hilsner                                     
 
Jesper Lund-Larsen
Miljø- og arbejdsmiljøpolitiskkonsulent
 

    
 
Kampmannsgade 4
DK 1790  København V
 
Mobil:  +45 21 45 74 32
 
e-mail: jesper.lund.larsen@3f.dk 
 
Web: www.grønnejob.dk
Web: www.baujordtilbord.dk
Web: www.3f.dk
 
P Tænk på miljøet før du printer
 
 

Fra: Mie Skovgaard <MIESKO@lbst.dk> 
Sendt: 23. marts 2020 12:35
Til: 3F DK <3f@3f.dk>; Danske Regioner <regioner@regioner.dk>; Kommunernes Landsforening 
<KL@KL.DK>; mail@finansdanmark.dk; info@okologi.dk; Landbrug & Førevarer <hoering@lf.dk>; 
info@skovforeningen.dk; DI Fødevarer <foedevarer@di.dk>; Danmarks Naturfredningsforening 
<dn@dn.dk>; fr@friluftsraadet.dk; dof@dof.dk; sekretariatet@danske-smaaoer.dk; 
danskgartneri@danskgartneri.dk; nnf@nnf.dk; SEGES <info@seges.dk>; info@danskmiljoteknologi.dk; 
post@dmoge.dk; Finansministeriets postkasse <fm@fm.dk>; 1-DEP Erhvervsministeriets officielle postkasse 
<em@em.dk>; Erhvervsstyrelsen CKR <letbyrder@erst.dk>; KEFM - Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet 
<kefm@kefm.dk>; ku@ku.dk; au@au.dk; rr@rigsrevisionen.dk; Skatteministeriet <skm@skm.dk>; 
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mail@landdistrikterne.dk; clhe@lf.dk
Cc: EU & Erhverv <euogerhverv@lbst.dk>
Emne: Høring: Udkast til bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde
 
Kære alle på Landbrugsstyrelsens høringsliste
 
Hermed sender Landbrugsstyrelsen følgende udkast i høring:
 

 Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde
 Vejledning om tilskud til modernisering af kvægstalde

 
Høringsmaterialet findes på høringsportalen på følgende link: 
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63819
 
Evt. bemærkninger skal sendes til euogerhverv@lbst.dk, senest søndag d. 19 april 2020 med angivelse af 
journalnummer 20-0162-000004
 
 
Med venlig hilsen

Mie Skovgaard
Fuldmægtig | EU & Erhverv
+45 20 83 85 34 | miesko@lbst.dk 

Miljø- og Fødevareministeriet
Landbrugsstyrelsen | Nyropsgade 30, 1780 København V | Tlf.+45 33 95 80 00 | mail@lbst.dk | www.lbst.dk 

På vores hjemmeside kan du læse, hvordan vi behandler dine personoplysninger: https://lbst.dk/persondata/ 
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