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Svar på høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om tilskud til 
modernisering af kvægstalde 

 

Landbrugsstyrelsen har den 23. marts 2020 sendt udkast til bekendtgørelse om til-
skud til modernisering af kvægstalde i høring.  
 
Udkastet til bekendtgørelsen indebærer, at der etableres en tilskudsordning, hvor 
jordbrugere kan søge om tilskud til modernisering af kvægstalde. Ordningen har til 
formål at reducere miljøpåvirkningen fra kvægsektoren ved at reducere ammoniak-
udledningen fra stalden samt styrke bedrifternes levedygtighed, produktivitet og res-
sourceeffektivitet.  
 
Landdistrikternes Fællesråd finder det særdeles positivt, at der igangsættes en til-
skudsordning til at reducere ammoniakudledning. Det er vigtigt med en enkel og ef-
fektiv ordning, der også kan styrke miljøeffektivteten i kvægsektoren. Landdistrikter-
nes Fællesråd finder det ligeledes positivt, at der i tilskudsordningen arbejdes med 
standardeffekter, således ansøgere ikke selv skal angive miljøeffekt ved selvrappor-
tering.  
 
Prioriteringskriterier for tilskud til modernisering af kvægstalde  
Landbrugsstyrelsen har ydermere den 6. april 2020 sendt et notat om prioriterings-
kriterier for den pågældende ordning i høring i Landdistriktsudvalget. Landbrugssty-
relsen præsenterer i høringsnotatet en prioriteringsmodel, der lægger vægt på pro-
jektets omkostningseffektivitet.  
 
Landdistrikternes Fællesråd er bekymrede for, at prioriteringsmodellen primært tilgo-
deser de store bedrifter. Beregningen af omkostningseffektiviteten, som den præsen-
teres i høringsnotatet, betyder nemlig, at det er projekter, der har den højeste priori-
teringsscore på baggrund af omkostningseffektivitet, som har førsteprioritet i forhold 
til at få tilskud til modernisering.  
 
Landdistrikternes Fællesråd ønsker en fair prioriteringsmodel, der stiller ansøgere 
mere lige, og som prioriterer investeringer i både store og små stalde. Vi mener der-
for, at der bør etableres en prioriteringsmodel, der understøtter udviklingen af både 
en mangfoldig og omkostningseffektiv landbrugsproduktion i Danmark. Dette vil give 
både store og mindre bedrifter en fair chance for at opnå tilskud under modernise-
ringsordningen, ligesom det vil gavne udviklingen i landdistrikterne.  
 
Landdistrikternes Fællesråd bakker ydermere op om det høringssvar, og dets mere 
fagspecifikke anbefalinger, som Landbrug og Fødevarer har fremsendt separat til 
Landbrugsstyrelsen.  
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