
 

 

Landbrugsstyrelsen • Nyropsgade 30 • 1780 København V  
Tlf. 33 95 80 00 • CVR 20814616 • EAN 5798000877955 • mail@lbst.dk • www.lbst.dk  
 

Præcisering af høringssvarsnotat 
 
Landbrugsstyrelsen er i det videre arbejde med færdiggørelse af Modernisering af 
kvægstalde 2020 efter den eksterne høring blevet opmærksom på en 
uhensigtsmæssighed ift. definitionen af bruttoarealet. På denne baggrund har 
Landbrugsstyrelsen foretaget en præcisering af bruttoarealet, som yderligere giver 
anledning til præcisering i høringssvarsnotatet.  
 
Følgende præciseres: 
 

 Bemærkning Opfølgning Præciseret 
opfølgning 

1.8.3 Opklarende 
spørgsmål til 
opmåling 
Der er en række 
konkrete spørgsmål 
til 
opmålingen: Er det 
korrekt forstået at en 
landmand kan få 
tilskud til 4 m 
foderbord, men 
ikke hvis det er 4 m 
udvendigt 
foderbord? Er der 
stalden – skal det 
være 4 m eller vil 7 
m også være 
ok? 

Giver ikke anledning 
til ændringer 
Tilskudsgrundlaget er 
baseret på bruttoarealet 
af stalden. Bruttoarealet 
opmåles fra 
ydersiden af ydervæggen 
på staldbygningen. 
Der gives derfor kun 
tilskud til foderbord inde 
i stalden og ikke et 
udvendigt foderbord. 
Foderbordet må gerne 
etableres udenfor, 
dette er blot ikke et 
tilskudsberettiget areal. 
Der er ingen 
begrænsning for, hvor 
bredt 
foderbordet inde i 
stalden må være. 
Landbrugsstyrelsen 
opfordrer til, at ansøger 
bygger foderbordet i en 
bredde, der er optimal 
for produktionen i netop 
dennes 
staldkonstruktion. Ved at 
bygge et bredere 
foderbord opnås en 
højere miljøeffekt for 
projektet, men da der 
samtidig påløber 
yderligere omkostninger 
ved at anlægge disse 
ekstra kvadratmeter til 
foderbordet vurderes 

Giver ikke anledning 
til ændringer 
Tilskudsgrundlaget er 
baseret på bruttoarealet 
af stalden. Bruttoarealet 
opmåles fra 
ydersiden af ydervæggen 
på staldbygningen. 
Der gives derfor kun 
tilskud til foderbord inde 
i stalden og ikke et 
udvendigt foderbord. 
Foderbordet må gerne 
etableres udenfor, 
dette er blot ikke et 
tilskudsberettiget areal. 
Der er ikke en 
begrænsning i bredden af 
foderbord, såfremt at 
foderbordet ikke er i 
direkte tilknytning til et 
areal, der ikke indgår i 
bruttoarealet. Det 
betyder at hvis 
foderbordet støder op til 
et andet areal, der også 
indgår i bruttoarealet, fx 
et foderbord mellem to 
stier, så er der ikke en 
begrænsning på, hvor 
bredt et foderbord, der 
må indgå i bruttoarealet, 
men hvis foderbordet er i 
direkte tilknytning til 
eksempelvis afsnit i 
stalden til 
foderopbevaring, så må 
et foderbord på 
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det ikke, at der er et 
betydeligt incitament til 
at bygge et bredere 
foderbord for at opnå 
bedre 
omkostningseffektivitet 
og dermed 
prioriteringsscore. 

maksimalt 4 meter indgå 
i bruttoarealet. 

1.22.2 Foderbord 
mangler nævnt i 
bekendtgørelsen 
§4, stk. 1 pkt. 1. Der 
mangler foderbord. 

Imødekommes ikke 
Foderbord placeret 
indenfor stalden er 
omfattet af 
bekendtgørelsens 
definition af 
bruttoarealet, der er 
angivet som 
bygningsarealet for de 
dele af stalden som 
dyrene har både 
kontinuerlig og kortvarig 
adgang til. 
Bruttoarealet måles fra 
ydersiden af 
ydervægge og fratrækkes 
servicearealer, 
foderlade og halmlade. 
Indvendige foderborde 
fratrækkes ikke, men 
foderbord placeret 
udenfor stalden 
medregnes ikke i 
bruttoarealet. 
Dette vil blive præciseret 
i vejledningen. 

Imødekommes ikke 
Foderbord placeret 
indenfor stalden er 
omfattet af 
bekendtgørelsens §12, 
hvor 
bruttoarealet er angivet 
som 
bygningsarealet for de 
dele af stalden som 
dyrene har både 
kontinuerlig og kortvarig 
adgang til. 
Bruttoarealet måles fra 
ydersiden af 
ydervægge og fratrækkes 
servicearealer, arealer 
med malkefaciliteter, 
foderlade og halmlade. 
Indvendige foderborde 
fratrækkes ikke, men 
foderbord placeret 
udenfor stalden 
medregnes ikke i 
bruttoarealet.  
Hvis foderbordet har 
direkte tilknytning til 
areal, som ikke 
medregnes i 
bruttoarealet, kan 
foderbordet højst indgå i 
bruttoarealet med en 
bredde på 4 meter. 
Dette er præciseret i 
bekendtgørelse og 
vejledning. 
 
 

 


