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ANSØGNING OM DYRETILSKUD 2017 – Kvæg, Heste, Svin, Får og Geder 
 
 
Der udfyldes ét skema pr. race og køn                                       ANSØGNINGSFRIST 15. marts 2017 
 

Navn: 
      

CHR-nr. og evt. avlernummer: 
      

Adresse: 
      

CVR-nummer (opgives hvis et sådant haves): 
       

Postnummer og by: 
      

CPR-nummer (hvis ej CVR-nr): 
      

Tlf./ mobilnummer: 
      

E-mail: 
      

Virksomhedens størrelse (sæt ét X) 
 Virksomheden beskæftiger under 10 personer og har en årlig omsætning og/eller en samlet årlig 

balance    på højst 2 mio. EUR (ca. 15 mio.kr.). 
 Virksomheden beskæftiger under 50 personer, og har en årlig omsætning og/eller en samlet årlig 

balance på højst 10 mio. EUR (ca. 75 mio.kr.) 
 Virksomheden beskæftiger under 250 personer, og har en årlig omsætning på højst 50 mio. EUR (ca. 

375 mio.kr.) og/eller en samlet årlig balance på højst 43 mio. EUR (ca. 322,5 mio.kr.). 
 Virksomheden beskæftiger mindst 250 personer, og har en årlig omsætning på over 50 mio. EUR 

og/eller en samlet årlig balance på over 43 mio. EUR. 

 
Undertegnede ansøger herved Miljø- og Fødevareministeriet om dyretilskud til de nedenfor 
anførte avlsdyr af oprindelige danske husdyrracer af racen (sæt ét kryds) samt køn (sæt ét kryds): 
 

 

 Avlsdyr 
CKR-nr. (kvæg, får og geder) eller 
ID-nr. (svin og heste) 

Afkom (anfør ét afkom født i 2016) 
CKR nr. (kvæg, får og geder) eller 
ID-nr. (svin og heste) 
 

Kuldets 
fødselsdato (kun for 
svin)  
 

1       
 

           /     -      

2       
 

           /     -      

3       
 

           /     -      

4       
 

           /     -      

5       
 

           /     -      

6       
 

           /     -      

7       
 

           /     -      

8       
 

           /     -      

9       
 

           /     -      

10       
 

           /     -      

Kvæg Heste Svin Geder 
 Jysk Kvæg   Frederiksborger   DL anno 1970   Dansk Landrace Ged  
 RDM anno 1970   Jydsk hest    Sortbroget Landrace   

 SDM anno 1965   Knabstrupper Får Køn 
 Korthorn    Dansk Landrace  Handyr 
 Agersø-kvæg   Hvidhovedet Marsk Får  Hundyr  
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 Avlsdyr 
CKR-nr. (kvæg, får og geder) eller 
ID-nr. (svin og heste) 

Afkom (ét afkom født i 2016) 
CKR nr. (kvæg, får og geder) eller 
ID-nr. (svin og heste) 
 

Kuldets 
fødselsdato (kun for 
svin)  
 

11       
 

           /     -      

12       
 

           /     -      

13       
 

           /     -      

14       
 

           /     -      

15       
 

           /     -      

16       
 

           /     -      

17       
 

           /     -      

18       
 

           /     -      

19 
 

                 /     -      

20       
 

           /     -      

 

 Ansøger erklærer med sin underskrift nedenfor, at være ejer af de anførte avlsdyr, og at disse har 
fået racerent afkom i 2016, at identiteten af afkommets forældre er oplyst, og at dette kan 
dokumenteres ved udskrift fra den relevante database (Kvægdatabasen, Hestedatabasen, Fåre- 
og gederegistreringen eller Svinedatabasen). De racespecifikke krav vedrørende racerenhed 
fremgår af vejledningen om dyretilskud. 

 

 Ansøger accepterer offentliggørelse af oplysninger, som ligger til grund for tilkendelse af 

dyretilskud, herunder kontaktoplysninger for at fremme udveksling af avlsdyr. 
 

 Ansøger forpligtiger sig til, at indgå en 5-årig samarbejdsaftale med Bevaringsudvalget, som 

vedlægges denne ansøgning/ansøgningerne om dyretilskud i 2017. Se nedenstående. 
 

 

Dato:      -2017,  CHR-nr.:      ,                           Underskrift:           

 

 

Ekstra ansøgningsskemaer kan downloades på http://naturerhverv.dk/tilskud-

selvbetjening/tilskudsguide/tilskud-til-bevaring-af-husdyrracer/#c15854 eller rekvireres hos Landbrugs- og 

Fiskeristyrelsen (se adressen nedenfor).   

 

Der udfyldes et ansøgningsskema pr. race og køn. Ejer man f.eks. en RDM anno 1970 besætning 

(med egen avlstyr(e) samt Sortbroget Landrace Svin med både orner og søer skal der, såfremt dyrene 

opfylder kravene til dyretilskud, indsendes i alt fire skemaer. 

 

Satser for dyretilskud 2017 Hundyr Handyr 

Heste Jydske 1.000 kr. 3.000 kr. 

Knabstrupper 
Frederiksborg 

2.000 kr. 3.000 kr. 

Kvæg 1.725 kr. 3.000 kr. 

Svin Sortbroget    700 kr. 1.500 kr. 

Dansk Landrace anno 1970 2.000 kr. 3.000 kr. 

Får    260 kr.    520 kr. 

Geder    450 kr.    696 kr. 

http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/tilskud-til-bevaring-af-husdyrracer/#c15854
http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/tilskud-til-bevaring-af-husdyrracer/#c15854
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Der skal opgives fuldt CKR- / ID-nummer og ikke kun løbenumre for såvel forældre som afkom i skemaet. 

 

Ansøgningsskemaerne fra hver bedrift (CHR nummer) bedes fremsendt samlet.  

 

Ansøgningsfristen er 15. marts 2017. Ansøgninger, der modtages efter denne dato behandles 

ikke. 

 

Ansøgningsskema(er) sendes til: 

 

E:mail: bevaringsudvalget@lfst.dk  
 
eller alternativt pr. post til 
 
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen 
Miljø & Biodiversitet 
Nyropsgade 30 
1780 København V 
Att. Bevaringsudvalget 
 

Spørgsmål om reglerne for dyretilskud, ansøgningsskema m.m. kan rettes til Landbrugs- og 

Fiskeristyrelsen, att.: Malene Karup Olesen, tlf. 61 88 78 80, eller Michelle Sunding, tlf. 61 88 79 65.  

 
 
 
 
  
 
Bilag: 
Husk at vedlægge en underskrevet samarbejdsaftale (se nedenstående). 
 
Ønsker du at få tildelt skiltet ”Bevaringsbesætning” og evt. galge udfyldes og vedlægges Bilag 1: 
Anmodning om skiltet Bevaringsbesætning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:bevaringsudvalget@lfst.dk
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Samarbejdsaftale  
 
mellem det rådgivende Bevaringsudvalg for Danske Husdyrgenetiske Ressourcer og 
modtager af dyretilskud til bevaringsværdige husdyr i 2017 
 
 
Ved at modtage dyretilskud til dyr anført i ansøgningen forpligtiger jeg mig til i en periode på 5 år1 
fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen modtog min(e) ansøgninger om dyretilskud i 2017, og såfremt 
ansøgningen eller dele heraf godkendes af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, at indgå på følgende 
vis i avlsprogrammet for de(n) pågældende race(r): 
 

1. Jeg undlader at vælge at lade de dyr, hvortil jeg får dyretilskud i 2017 avle med egne 
søskende, egne forældre eller eget afkom. 
 

2. Jeg er bevidst om, at et af racens avlsmål er, at bevare den genetiske variation i racen. 
 

3. Jeg erklærer at have dispositionsret over et antal avlsdyr, svarende til mindst de i 
ansøgningen anførte dyr. 

 
4. Hvis det bliver aktuelt, stiller jeg de avlsdyr, hvortil jeg har modtaget dyretilskud i 2017, til 

rådighed som donorer af genmateriale til Statens Genbank. Jeg vil i så fald som ejer af 
dyret blive tilkendt en særlig avlerpræmie af Bevaringsudvalget på mindst 6.000 kr. for tyre 
og 4.000 kr. for alle øvrige donorer. 

 
5. Jeg sørger for at registrere afstamning på renracet afkom. 

 
6. Hvis jeg ønsker at afvikle hele min besætning, vil jeg orientere Bevaringsudvalget senest 

en måned før de dyr, hvortil jeg fik dyretilskud i 2017, afhændes, hvis de ikke har kunnet 
omsættes til levebrug. 

 
Bevaringsudvalgets forpligtigelser: 
 
1. I tilfælde af tvivl om dyrenes racemæssige tilhørsforhold kan Bevaringsudvalget bistå i 

forhold til en nærmere vurdering. 
 

2. Bevaringsudvalget indstiller avlsdyr til udtagning og kryokonservering af genetisk materiale 
til Statens Genbank. 

 
3. Bevaringsudvalget holder løbende avleren orienteret om aktiviteter i regi af udvalget, bl.a. 

via udsendelse af et elektronisk nyhedsbrev med information om referater og andet relevant 
materiale til interessenter indenfor husdyrgenetiske ressourcer. 

 
      
 
Sekretariatet på vegne af Bevaringsudvalget, Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, 3. februar 2017. 
 
 
Dato:      CHR-nr.      Navn på ansøger af dyretilskud i 2017:           Underskrift: 
     -2017,      ,                  

                                                           
1 EU stiller krav om, at tilskudsmodtagere forpligtiger sig i mindst 5 år, jf. retningslinje nr. 212 i EU-retningslinjerne for statsstøtte 
i landbrugs- og skovbrugssektoren og i landdistrikter 2014-2020, EUT C 204 af 1.7.2014. 
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