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1.Dyretilskud til gamle danske husdyrracer 
 

Miljø- og Fødevareministeriet støtter avlere af gamle danske husdyrracer ved bl.a. at yde 

dyretilskud. Dyretilskud ydes til personer og institutioner, som praktiserer renavl med gamle 

danske husdyrracer. 

 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen administrerer og udbetaler dyretilskud. 

 

 

2. Formål med ordningen 
 

Dyretilskudsordningen skal tilskynde ejere af gamle husdyrracer til at avle og registrere 

renracede dyr. Det avlsmæssige sigte med ordningen er at fastholde og helst øge 

populationsstørrelserne, fremme udbredelse af racerne til flest mulige avlere og fremme 

anvendelsen af et forholdsvist stort antal hanlige avlsdyr. Ordningen vil dermed modvirke 

genetisk drift og indavl. 

 

3. Hvilke racer er tilskudsberettigede? 
 

Der kan i ansøgningsperioden søges tilskud til følgende arter og racer: 

Husdyrart Race 

Heste Den Jydske Hest, Frederiksborghest og Knabstrupper 

Kvæg Jysk Kvæg, Rød Dansk Malkerace anno 1970, Sortbroget Dansk Malkerace 

anno 1965, Korthorn af dansk afstamning og Agersø-kvæg 

Svin Dansk Landrace Svin anno 1970 (DL-1970) og Sortbroget Landrace Svin (SL) 

Får Det Danske Landfår, herunder Ertebøllefåret, og Hvidhovedet Marsk Får 

Geder Dansk Landrace Ged 

 

Avlsdyr er tilskudsberettigede, hvis de har fået afkom i 2016, som opfylder de racespecifikke 

bestemmelser, se afsnit 4. Dette gælder også avlsdyr, som har fået dødfødt afkom.  

 

Tilskud til avlsdyr af hankøn vil også i 2017 være ca. dobbelt så stort som tilskud til avlsdyr af 

hunkøn – dog lidt højere for orner af Dansk Landracesvin anno 1970 på grund af racens 

særdeles truede status. 

 

Retten til at opnå tilskud følger dyret. Hvis et tilskudsberettiget dyr er solgt til avl i 2016 eller 

2017, er det dyrets ejer på ansøgningstidspunktet, som kan søge tilskud til det. Bestemmelsen 

skal fremme omsætningen af avlsdyr, inddrage nye avlere i bevaringsarbejdet og modvirke at 

brugbare avlsdyr slagtes. 
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Den 17. november 2015 fik Danmark en 6-årig godkendelse af EU-Kommissionen til ordningen 

om dyretilskud. Dette betyder, at Danmark fortsat kan have satser for dyretilskud der er 

højere end EU’s loft på ca. 1.500 danske kr. pr. dyreenhed. Tilskuddet kan dog højest udgøre 

de indkomsttab og ekstraomkostninger, som der er forbundet med hold af racen. Dette niveau 

er beregnet af Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet. 

 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har fastsat, at tilskuddet til hundyr højest udgør 3.000 kr. pr. 

dyreenhed og for handyr 8.000 kr. pr. dyreenhed, ud fra budgettet. De konkrete dyretilskud 

pr. race/køn/art fastsættes ud fra indstilling fra Bevaringsudvalget. I tabel 1 fremgår satserne 

for tilskud pr. dyr i 2017. 

 

Tabel 1: Satser for dyretilskud i 2017 

Art 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. 

 

 

4. Racespecifikke bestemmelser  
 

 4.1. Heste 

Der ydes tilskud til hingste og hopper, som har fået renracet afkom i 2016. Afkommet skal 

være registreret i Hestedatabasen med fødselsdato og oplysning om begge forældres identitet. 

Desuden er der følgende racespecifikke krav: 

 

Race Racespecifikt krav 

Den Jydske Hest Hingsten eller hoppen skal have fået afkom, som har mindst 31/32 

Jydsk hest i 5. slægtled 

Frederiksborghest Hingsten eller hoppen skal have fået afkom, som har mindst 15/16 

Frederiksborger i 4. slægtled 

Knabstrupper Hingsten eller hoppen skal være mindst 6/8 Knabstrupper i 3. 

slægtsled, og skal have fået afkom, som har mindst 12/16 

Knabstrupper i 4. slægtled. 
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 4.2. Kvæg 

Der ydes tilskud til køer og tyre, som har fået renracet afkom i 2016. Afkommet skal være 

registreret i Kvægdatabasen med fødselsdato og oplysning om begge forældres identitet. 

Desuden er der følgende racespecifikke krav: 

 

Race Racespecifikt krav 

RDM anno 1970 

 

(RDM=Rød Dansk 

Malkerace) 

Tyre skal være registreret i Kvægdatabasen med en RDM-raceandel 

på 16/16, dvs. være 100 % RDM i intern racekode. 

 

Køer skal være registreret i Kvægdatabasen med en RDM-raceandel 

på mindst 15/16, dvs. være 93,75 % RDM i intern racekode. Køer, 

som har fået kalve efter Genbank tyre, hvis tyresæd er produceret 

før 1991, og hvor afstamningsoplysningerne i Kvægdatabasen er 

mangelfulde er endvidere tilskudsberettigede. 

 

Dog vil køer, som har huller i stamtavlen, men som tidligere er 

godkendt som stamdyr eller er efterkommere af stamdyr, også være 

tilskudsberettigede, når de i øvrigt opfylder de generelle betingelser 

for tilskud til kvæg. 

SDM anno 1965 

 

(SDM=Sortbroget 

Dansk Malkerace) 

Tyre skal være registreret i Kvægdatabasen med en SDM-raceandel 

på 16/16, dvs. være 100 % SDM (Dansk Holstein) i intern racekode. 

 

Køer skal være registreret i Kvægdatabasen med en SDM-raceandel 

på mindst 15/16, dvs. være mindst 93,75 % SDM (Dansk Holstein) i 

intern racekode. Køer, som har fået kalve efter klausulerede 

Genbank tyre, hvis tyresæd er produceret før 1991, og hvor 

afstamningsoplysningerne i Kvægdatabasen er mangelfulde, er 

endvidere tilskudsberettigede. 

Korthorn 

 

(Lyngestammen) 

Dyr af Lyngestammen. Dog vil tyre og køer, som tidligere er 

godkendt som stamdyr eller er efterkommere af stamdyr, også være 

tilskudsberettigede, når de i øvrigt opfylder de generelle betingelser 

for tilskud til kvæg. Kun dyr af ren dansk afstamning i mindst 4 

slægtled kan godkendes. 

 

Tyre skal være registreret i Kvægdatabasen med en Korthorns-

raceandel på 16/16, dvs. være 100 % Korthorn i intern racekode. 

Køer skal være registreret i Kvægdatabasen med en Korthorns-

raceandel på mindst 14/16, dvs. være mindst 87,5 % Korthorn i 

intern racekode. 
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Jysk Kvæg Dyrene skal være godkendt som stamdyr eller være efterkommere 

af stamdyr. Godkendte stamdyr oprinder fra følgende (se også 

publikationen ”Genetisk karakteristik af Jysk kvæg” fra 2008): 

 

 Oregaard, CHR-nr. 81335 

 Kortegaard, CHR-nr. 32360 

 Westergaard, CHR-nr. 66795 

 Nielsen (Vesterbølle), CHR-nr. 64583 

 

Dyrene skal være registreret med ekstern racekode Jysk kvæg i 

Kvægdatabasen. 

Agersø-kvæg Dyr som indgik i den gruppe på i alt 33 dyr, som ved DNA-

undersøgelsen i 2003-2004 blev udpeget som værende Agersø-

kvæg samt efterkommere af disse (i henhold til undersøgelsen 

foretaget ved Biologisk Institut). 

 

Dyrene skal være registreret med ekstern racekode Agersø kvæg i 

Kvægdatabasen. 

 

 4.3. Svin 

Der ydes tilskud til orner og søer af racerne Sortbroget Landracesvin og Dansk Landracesvin 

anno 1970, som har fået renracet afkom i 2016. Avlsdyrene skal være godkendt som stamdyr 

eller være efterkommere af stamdyr, og de skal være registreret med et 9-cifret ID-nummer i 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsens database for avlssvin. Faringerne skal være indberettet 

korrekt til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen via ”Skema til indberetning af løbninger og faringer”. 

 

 4.4. Får 

Der ydes tilskud til væddere og moderfår, som har fået renracet afkom i 2016. Afstamningen 

skal være dokumenteret i Fåre- og Gederegistreringen. Der stilles følgende racespecifikke krav 

til afstamning for får: 

 

Race Racespecifikt krav 

Dansk Landfår, 

 

herunder 

Ertebøllefår 

Dyr som nedstammer fra besætninger fra Hulsig Klit, Vesterbølle og 

Ertebølle samt efterkommere af disse. 

 

Avlsvæddere skal være registreret i Fåre- og Gederegistreringen 

med en raceandel på mindst 12/16, dvs. 75 %, Dansk Landfår 

(racekode 26) eller Ertebøllefår (racekode 31). 
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Avlshundyr skal være registreret i Fåre- og Gederegistreringen med 

en raceandel på mindst 8/16, dvs. 50 %, Dansk Landfår (racekode 

26) eller Ertebøllefår (racekode 31). 

Hvidhovedet 

Marsk Får 

Avlsvæddere skal være registreret i Fåre- og Gederegistreringen 

med en raceandel på mindst 98,9 % Hvidhovedet Marskfår i intern 

racekode. 

 

Avlshundyr skal være registreret i Fåre- og Gederegistreringen med 

en raceandel på mindst 15/16, dvs. være mindst 93,75 % 

Hvidhovedet Marskfår. 

 

Ligeledes skal afkom mindst være registreret som 96,875 % 

Hvidhovedet Marskfår i Fåre- og Gederegistreringen. 

 

Eventuel opkåring af avlsdyr, skal foretages senest den 15. marts 2017 og fremgå af Fåre- og 

Gederegistreringen. 

 

4.5. Geder 

Der ydes tilskud til racerene bukke og geder af racen Dansk Landraceged, som har fået 

renracet afkom i 2016. Avlsdyr og deres afkom skal være registreret med en raceandel på 

mindst 16/16, dvs. 100 %, Dansk Landraceged i Fåre- og Gederegistreringen. 

 

Eventuel opkåring af avlsdyr, skal foretages senest den 15. marts 2017 og fremgå af Fåre-og 

Gederegistreringen. 

 

 

5. Andre bestemmelser 
 

Modtagere af dyretilskud skal forpligtige sig til, at forblive i avlsprogrammet i en periode på 5 

år. Perioden starter fra ansøgningen modtages i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Det er derfor 

en betingelse, at du som ansøger indgår en 5-årig samarbejdsaftale med Bevaringsudvalget, 

som du skal sende til os sammen med din ansøgning – se afsnit 6. 

 

Alle modtagere af dyretilskud i 2017 er forpligtede til at stille deres dyr af den pågældende 

race til rådighed for Statens Genbank. Mulige donorer af genmateriale udvælges af 

Bevaringsudvalget, hvis avleren ønsker det, og efter drøftelse med de(n) pågældende 

raceforening(er). I hvert enkelt tilfælde bliver der indgået en skriftlig aftale med ejeren af 

donoren. Aftalen præciserer betingelserne, herunder betalingen til ejeren for ulemper ved at 

skulle stille dyret til rådighed. Betalingen (avlerpræmien) fastsættes af Bevaringsudvalget, og 

er på 6.000 kr. for tyre, og 4.000 kr. for alle øvrige donorer. 
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6. Ansøgningsskema 
 

Der findes et fælles ansøgningsskema. Der udfyldes et ansøgningsskema pr. race og køn. 

 

En avler som ejer f.eks. en RDM anno 1970 besætning (med egen avlstyr) samt Sortbroget 

Landrace Svin skal derfor, såfremt dyrene opfylder kravene til dyretilskud, indsende i alt fire 

skemaer (ét for RDM køer og ét for RDM-tyre, og ét for Sortbroget Landrace søer og ét for 

Sortbroget Landrace orner). 

 

Husk at påføre navn, adresse, tlf., e-mail og CHR-nummer på alle ansøgningsskemaer. Hvis du 

er virksomhedsregistreret, skal der desuden opgives CVR-nummer – hvis ikke, opgives CPR-nr. 

 

Det er vigtigt at påføre fuldt CKR nummer / ID-nummer / Identifikation og ikke kun løbenumre 

på dyrene, i ansøgningsskemaet. 

 

Endelig skal du som ansøger med underskrift på ansøgningsskemaet bekræfte: 

 At det anførte antal avlsdyr har fået racerent afkom i 2016, at identiteten af afkommets 

forældre er oplyst, og at dette kan dokumenteres ved udskrift fra den relevante 

database. 

 

 At avlsdyrene opfylder de racespecifikke krav vedrørende racerenhed, som fremgår af 

denne vejledning. 

 

 At du som ansøger accepterer offentliggørelse af oplysninger, som ligger til grund for 

tilkendelse af dyretilskud. 

 

 

Du skal som ansøger også indgå en samarbejdsaftale med Bevaringsudvalget om: 

 

 At du undlader at vælge at lade de dyr, hvortil du får dyretilskud i 2017, avle med egne 

søskende, egne forældre eller eget afkom. 

 

 At du er bevidst om, at et af racens avlsmål er at bevare den genetiske variation i 

racen. 

 

 At du erklærer at have dispositionsret over et antal avlsdyr, svarende til mindst de i 

ansøgningen anførte dyr. 

 

 At du stiller de avlsdyr, hvortil du har modtaget dyretilskud i 2017, til rådighed som 

donorer af genmateriale til Statens Genbank. Hvis det bliver aktuelt, vil du 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. 
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 Du sørger for at registrere afstamning på renracet afkom. 

 

 Du vil orientere Bevaringsudvalget senest en måned før de dyr, hvortil du fik 

dyretilskud i 2017, afhændes, hvis du ønsker at afvikle din besætning, og du ikke har 

kunnet omsætte dyrene til levebrug. 

 

Ansøgningsskemaer kan downloades på hjemmesiden http://naturerhverv.dk/tilskud-

selvbetjening/tilskudsguide/tilskud-til-bevaring-af-husdyrracer/#c15854 eller rekvireres fra 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen (se kontaktoplysninger i afsnit 8).   

 

Samtlige ansøgningsskemaer fra din bedrift (pr. CHR nummer) bedes du sende samlet.  

 

Ansøgningsfristen er den 15. marts 2017. Ansøgninger vi modtager efter denne dato 

behandles ikke. Ansøgningsperioden åbner den 15. februar 2017. 

 

Ansøgningsskema(er) sendes til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen (se afsnit 8) og vil herefter 

systematisk blive kontrolleret. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen indsætter herefter tilskuddet 

direkte på din NEM-konto, såfremt dyrene er tilskudsberettigede. 

 

Hvis der skal ændres bankkontonummer, skal der rettes henvendelse herom til banken. 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen kan ikke foretage disse ændringer. 

 

 

7. Lovgrundlag 
 

Bekendtgørelse nr. 30 af 4. januar 2017 om tilskud til bevaring af husdyrgenetiske ressourcer. 

 

Bekendtgørelse af lov nr. 55 af 11. januar 2017 om hold af dyr, § 24, stk. 2-4. 

 

EUT C 204 af 1.7.2014 EU-retningslinjerne for statsstøtte i landbrugs- og skovbrugssektoren 

og i landdistrikter 2014-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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8. Kontakt 
 

Spørgsmål til ansøgningsskemaer samt indsendelse af ansøgningsskemaer kan ske til: 

 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen 

Miljø & Biodiversitet 

Nyropsgade 30 

1780 København V 

 

E-mail: bevaringsudvalget@lfst.dk   

 

Tlf.nr. 61 88 78 80, Malene Olesen, eller Michelle Sunding, tlf.nr. 61 88 79 65.

mailto:bevaringsudvalget@lfst.dk
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