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Fremme dyrevelfærd gennem tilskud til projekter forbundet med 
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      Økonomi 
 
 
 
50 mio. kr. i alt til ordningen 
 
 
To indsatsområder: 

• Ombygning af eksisterende bygninger  

• Etablering af nye farestalde (herunder tilbygning) 
 
 
Indikativ fordeling er 25 mio. kr. til hvert område 
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  Støtteberettigede udgifter (bilag 1) 
Faste priser og maks. 
7.000 kr. pr. sti       
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Faste priser Faste priser 

Omkostninger pr. 
faresti  

Ombygning Nybygning 

Råbygning      

I alt råbygning   17.400 kr. 

Inventar      

Fjernelse af gammelt 
inventar og el 

1.000 kr.   

Gulvprofil, tilretning 
gyllekanaler 

600 kr.   

Spaltegulv 1.500 kr. 1.500 kr. 

Fast gulv/gulvvarme 1.500 kr. 1.500 kr. 

Stiadskillelse (ekstra 
stærk ved løsdrift) 

4.000 kr. 4.000 kr. 

Krybbe 1.000 kr. 1.000 kr. 

Hule 1.000 kr. 1.000 kr. 

Boks/bøjle/støttevæ
ge 

1.500 kr. 1.500 kr. 

Ventilation 750 kr. 750 kr. 

Foderanlæg 2.000 kr. 2.000 kr. 

VVS og el 1.650 kr. 1.650 kr. 

I alt Inventar 16.500 kr. 14.900 kr. 

Rådgivning - 
byggestyring 

1.000 kr. 2.000 kr. 

Samlet 
pris/tilskudsgrundlag 

17.500 kr. 34.300  



     Faste priser 
 
• Der er ikke krav om 2 tilbud ved ansøgning 
 
 
 
• Ansøger skal selv sørge for at overholde tilbudsloven, hvis dette 

skulle være aktuelt, her skal der indsendes 2 tilbud 
 

 
 

• Der gives tilskud på 7.000 kr. pr. faresti (tilskudsgrundlag 17.500 
kr.) 
 
 
 
 
 
 

26. marts 2015 



Udbetaling 
 

• På udbetalingstidspunktet indsendes fakturaer, hvor det skal 
fremgå, at elementerne fra bilag 1 er indkøbt 
 
 

• Der skal ikke tjekkes faste priser ved udbetaling, de forskellige 
elementer må gerne koste mere eller mindre 
 

 
• Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes ved udbetaling, men vil blive 

nedskrevet, hvis der ikke er dokumentation for alle udgifter eller 
hvis udgiftsposterne ikke stemmer overens med bilag 1 
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Prioritering og pointsystem 
 
 
• Størrelse på farestier, over 5 m2: 0-5 point 

 
• Miljøgodkendelse opnået (eller kræves ikke): 1 point 

 
• Byggetilladelse opnået (eller kræves ikke): 1 point 
 
• Godkendt finansieringsplan: 8 point 

 
Minimum 8 point  
 
 
Ved pointlighed: højeste antal farestier 
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Sådan søger du 
 

 
• Der søges til nybyg/tilbyg eller ombygning 

 
• Evt. opremsning af de investeringer fra bilag 1, der søges om eller 

det angives, at ”alle investeringer” fra bilag 1 er omfattet 
 
• Antal farestier  

 
• Størrelse på farestier (5 m2 eller større) 

 
 
• Tilskud maks. 7.000 kr. pr. sti 
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Ansøgningsfrist:  19. maj 2015 
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