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Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til 

modernisering af kvægstalde 

 

Hermed sender Landbrugsstyrelsen følgende i høring: 

- Udkast til bekendtgørelse om tilskud til modernisering af 

kvægstalde. 

- Udkast til vejledning om tilskud til modernisering af kvægstalde. 

 

Bemærkninger sendes til euogerhverv@lbst.dk, senest søndag den 19. april 

2020 med angivelse af j.nr. 20-0162-000004. 

Eventuelle spørgsmål til det faglige indhold af det fremsendte materiale 

bedes rettes til: 

Louise Kofoed-Dam: loudam@lbst.dk eller tlf. 61 13 46 92  
Marie Andersson: malyan@lbst.dk eller tlf. 93 59 73 59. 
 

Høringssvar bliver offentliggjort på Høringsportalen på 

https://hoeringsportalen.dk/ efter høringsfristens udløb. Ved at afgive 

høringssvar samtykkes der til, at høringssvaret bliver offentliggjort 

sammen med afsenders navn og mailadresse. Høringssvarnotatet bliver 

offentliggjort på Høringsportalen, efter bekendtgørelsen er offentliggjort i 

Lovtidende. 

 

Om bekendtgørelsen 

Formålet med bekendtgørelsen er at etablere en tilskudsordning, hvor 

jordbrugere kan søge om tilskud til modernisering af kvægstalde med 

henblik på at reducere ammoniakudledningen fra stalden, samt styrke 

bedriftens levedygtighed, produktivitet og ressourceeffektivitet.  

 

Ordningen finansieres udelukkende med EU-midler. 

 

I henhold til bekendtgørelsen kan der gives tilskud inden for følgende 

indsatsområder: 

1) Etablering af stald til malkekvæg med tilhørende malkefaciliteter. 
2) Etablering af stald til malkekvæg. 
3) Etablering af stald til slagtekalve og/eller småkalve. 

 

Indsatsområderne kan søges af både konventionelle og økologiske 

kvægbedrifter. 
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Der forventes i alt bevilliget 85 mio. kr., til ordningen, hvoraf 20 mio. er 

øremærket til økologer. Midlerne fordeles med: 

- 21 mio. kr. til indsatsområde 1, hvoraf 5 mio. er øremærket 

økologer. 

- 35 mio. kr. til indsatsområde 2, hvoraf 8 mio. er øremærket 

økologer. 

- 29 mio. kr. til indsatsområde 3, hvoraf 7 mio. er øremærket 

økologer. 

 

Midlerne er fordelt forholdsmæssigt på indsatsområderne, på baggrund af 
erfaringer om fordeling af antal ansøgninger fra ansøgningsrunden i 2018. 
 

Ordningen bliver sat op med standardomkostninger. Det vil sige, at 

tilskudsbeløbet på forhånd er fastlagt som en standardiseret sats.  

Standardomkostningerne for både stald og miljøteknologier er indsat som 

bilag til bekendtgørelsen. 

 

Der gives tilskud til 20% af den standardomkostning, der er fastsat i bilag 1 

og 2 til bekendtgørelsen.  

 

Det er Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug – Aarhus Universitet 

der har beregnet ammoniakreduktionseffekten til ordningen. Kun 

teknologiløsninger, som har en dokumenteret ammoniakreduktionseffekt, 

er taget med i ordningen. 

 

Det afsøges løbende om ordningen kan udvides med flere 

teknologiløsninger samt en bredere beskrivelse af de obligatoriske 

elementer og specifikationer. De nuværende teknologiløsninger og deres 

krav, er således det, der som minimum kan garanteres forud for ekstern 

høring. 

 

Ansøgningerne prioriteres i første trin efter projekternes 

omkostningseffektivitet. Modtager LBST ansøgninger for mere end den 

afsatte ramme, og er der lighed i projekternes omkostningseffektivitet, 

bliver ansøgningerne i andet trin prioriteret efter størst total 

ammoniakreduktion pr. m2 bruttoareal, hvor projekter med den højeste 

totale ammoniakreduktion pr. bruttoareal bliver prioriteret først. Er der 

stadig lighed imellem projekterne efter de to første prioriteringstrin, bliver 

de resterende projekter udvalgt på baggrund af en lodtrækning. 

 

Projektperioden er på 2 år. Ansøger har mulighed for at forlænge 

projektperioden, dog ikke ud over 31. december 2023. 
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Ansøgningsrunden forventes at være åben i perioden fra den 4. september 

2020 til den 30. oktober 2020. 

 

Digitaliseringsklar lovgivning 

Landbrugsstyrelsen har i videst muligt omfang taget hensyn til 

digitaliseringsmålsætningen ved udarbejdelsen af foreliggende 

bekendtgørelse, så både regler samt administrationsgrundlag er blevet 

præciseret og forenklet. Det er forventningen, at der med bekendtgørelse 

om tilskud til modernisering af kvægstalde opnås en lige så høj grad af 

automatisering som på den seneste ordningen fra 2018. 

 

Agil erhvervsrettet regulering 

Bekendtgørelsesudkastet er vurderet ud fra principperne for agil 
erhvervsrettet regulering. Vurderingen fremgår separat som bilag til 
høringen. 
 

Forholdet til EU- lovgivningen 

Med denne bekendtgørelse implementerer Landbrugsstyrelsen en 

projekttilskudsordning under det danske Landdistriktsprogram for 2014-

2020.  

 

Landdistriktsprogrammet 2014-2020 har som overordnet mål at styrke 
bæredygtighed, innovation og konkurrenceevnen i jordbrugssektoren samt 
bidrage til strukturudvikling på landbrugsbedrifterne med en mere 
ressourceeffektiv landbrugsproduktion til følge. Det danske 
Landdistriktsprogram udmønter bl.a. Landdistriktsforordningen (EU) nr. 
1305/2013, og er fastlagt under inddragelse af erhvervet og på baggrund af 
politiske beslutninger. Det danske landdistriktsprogram er godkendt af 
EU-kommissionen.  
 
Mange af de bagvedliggende EU-retlige forpligtelser er 
bemyndigelsesbestemmelser, der giver medlemslandene mulighed for selv 
at fastsætte egnede processer til administration af tilskudsordningerne i 
overensstemmelse med de EU-retlige forpligtelser og inden for 
Landdistriktsprogrammets rammer. 
 
Bestemmelserne i bekendtgørelsen går ikke videre end minimumskravene i 
EU-lovgivningen, herunder hvad der er nødvendigt for at administrere 
kravene i EU-lovgivningen. 
 

Ikrafttrædelsesdato 

Love og bekendtgørelser skal som hovedregel træde i kraft enten 1. januar 

eller 1. juli, såfremt de har direkte konsekvenser for erhvervslivet.  

 

Det forventes, at bekendtgørelsen skal træde i kraft 1. juli 2020. 
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De erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger til bekendtgørelsen 

fremgår af høringsmaterialet. 

 
Med venlig hilsen 
 
EU & Erhverv, Landbrugsstyrelsen 
euogoerhverv@lbst.dk 
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