
Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde 

Sp: Kan miljøgodkendelser og byggetilladelser sendes efter ansøgningsfristen den 19. maj 2015? 

Sv: Hvis miljøgodkendelse er opnået eller ikke kræves, får ansøgningen 1 point. Hvis byggetilladelse er opnået eller 

ikke kræves, får ansøgningen 1 point. Hvis miljøtilladelse kræves, gives der 1 point, hvis godkendelsen er modtaget i 

NaturErhvervstyrelsen senest den 19. maj 2015. Hvis miljøgodkendelsen er modtaget i NaturErhvervstyrelsen efter 

den 19. maj 2015, vil ansøgningen få 0 point. Tilsvarende vil være tilfældet for byggetilladelser. (24/4/15) 

Sp: Hvis én bedrift vil lave både nybyg, tilbyg og renovering, skal der så laves én eller flere ansøgninger? 

Sv: Der skal laves én ansøgning for hvert indsatsområde, dvs. én for nybyg, én for tilbyg og én for renovering. 

(24/4/15) 

Spørgsmål til bilag 1 med de tilskudsberettigede elementer: 

Sp. Tilskud til mælkekøling; er der kun tilskud til isbank, eller kan der vælges andre typer under denne post? 

Sv: Dem der vælger forkøling, kan vælge imellem isbank, isvand eller brøndvandskøling. 

Sp: Hvis der søges til vandtrug, der er længere end 3 meter, hvordan skal der så søges? Skal der være en kategori til 

over 3 meter? 

Sv: Der søges i kategorien 3 meter, og tilskuddet er dermed det samme uanset længden over de 3 meter. 

Sp: hvordan beregnes m
3
, når der ikke er sider på ensilagesiloen? 

Sv: Beregningen skal foretages ud fra antal køer og/eller opdræt, der ønskes. F.eks. 100 nye malkekøer: 100 

malkekøer*22 m
3
*275 kr.= 605.000 i tilskudsgrundlag. Der er således ikke forskel i tilskudssatsen alt efter om der er 

sider på plansiloen eller ikke. 

Sp: Hvis man udvider en stald fra 1. januar 2011, gives der så til nye kobørster overalt eller kun til udvidelsen? 

Udvidelsen vil være nybyg (ex forlængelse af eksisterende stald) men hvad hvis der renoveres i den eksisterende 

stald?  

Sv: hvis der kun udvides er der kun tilskud til udvidelsen, hvis den gamle stald ønskes renoveret, gives der også til 

kobørster i den gamle afdeling. 

Sp. Gives der kun til udvidelsen mht. gyllebeholder? Og hvis ja, hvordan beregnes så antal m
3
 pr. ko med opdræt? 

Sv: Ja, der kan kun gives tilskud til selve udvidelsen. Beregningen foretages ud fra de normale standardværdier, der 

anvendes når behov for opbevaringskapacitet pr. dyreart eller race skal beregnes. 

Sp. Teltoverdækning og gylletank til udvidelse, er der kun tilskud til den ekstra mængde gylle? Hvis der fx overdækkes 

en 4000 m
3
 tank, men der er kun behov for 2000 m

3
 ifbm. udvidelsen? Er der så kun tilskud til en halv gylletank med 

overdækning? 

Sv: Hvis behovet i forbindelse med udvidelsen er en 2000 m
3
 gyllebeholder, så er det den tilskudsberettigede udgift, 

og der vil kunne ydes tilskud til dette.  

Sp. Malkestald/karrusel; Er tilskuddet pr. malkeplads i den nye malkestald, eller er det udvidelsen i forhold til antal 

malkepladser i nudrift. 



Sv: Der kan kun gives tilskud til de udgifter, der svarer til den udvidede besætning, dvs. det behov, der er for 

malkepladser i den eksisterende besætning, kan ikke få tilskud. 

Der kan kun gives tilskud til den udgift, der vedrører udvidelsen. 

Sp. Mælkekøling/mælketank: præcisering af at tilskuddet til udvidelse kun gives i f.h.t. antal køer, der udvides med? 

Sv: der kan kun gives tilskud til den udgift, der vedrører udvidelsen. 

Sp. Skal der være ”fast exit” på malkestalden? Det ser sådan ud i budgetskemaet, men dette er ikke relevant for alle? 

Sv: Der er ikke krav om dette, så en malkestald uden, kan også opnå tilskud. 

Sp. Malkerobotten har en forudsætning, der hedder 75 årskøer, bliver der lagt vægt på dette? Der findes andre 

robotter, f.eks. et 2-bokssystem, hvor der i alt kan malkes 130 årskøer; kan der så ikke søges tilskud til dette? 

Sv: Der kan søges tilskud til malkerobotter, der har en anden kapacitet end de 75 årskøer, i givet fald skal der indtastes 

et kommatal; I det nævnte eksempel er der 2 bokse, standardprisen for 2 bokse svarer til at man kan malke 150 

årskøer. Når der så kun malkes 130 årskøer, skal der ikke søges om 2 malkerobotter, men om 1,73 malkerobot.   

Sp: Kan der ikke søges til teltoverdækning og forsuringsanlæg på eksisterende stalde som et miljøtiltag? 

Sv: Du kan kun søge til disse investeringer under nybyg og tilbyg med mindre du udvider din bestand i forbindelse med 

renovering af en eksisterende stald.  (24/4/15) 

Sp.: Kan en udvidelse af malkekøer og / eller slagtekalve under renovering udløse mulighed for tilskud til 

det øgede behov for malke-, gylle- og ensilagekapacitet på lige fod med tilbygning? 

Sv.: Foretages en udvidelse af antal slagtekalve eller malkekøer ved renovering af eksisterende stald, kan 

udvidelsen udløse et behov for f.eks. yderligere malkeanlæg, ensilage- og gylleopbevaring. Investeringen 

for disse tre tilkøb skal søges under indsatsområdet ’Tilbyg’ (tilbyg til eksisterende staldanlæg til malkekvæg 

og slagtekalve). Der kan maksimalt gives tilskud til det antal køer eller slagtekalve, der udvides med, og man 

skal fortsat have en udgift på minimum 300.000 kr. for at kunne få tilskud i sin ansøgning under ’Tilbyg’. 

Vær også opmærksom på, at du kun får 20 % i tilskud under denne indsats. (24/4/15) 

Sp.: Kan man søge projekter, som ikke omfatter Basis staldanlæg? 

SV: Ja, man kan godt søge til projekter indenfor alle 3 indsatsområder (Nybyg, Tilbyg og Renovering) uden at søge til 

Basis staldanlæg. Man skal blot stadig have udgifter på minimum 300.000 kr. (24/4/15) 

Sp: Kan NaturErhvervstyrelsen dispensere fra minimumsbeløbet på 300.000 kr. pr. ansøgning, hvis den samme 

ansøger søger på flere indsatsområder?  

SV: NaturErhvervstyrelsen har besluttet at dispensere fra minimumsbeløbet på 300.000 kr. i forbindelse 

med projekter, hvor du har et andet projekt som opfylder minimumsbeløb.  

Dvs. hvis du f.eks, vil lave en tilbygning på din eksisterende stald, skal dit tilbygningsprojekt have udgifter på 

minimum 300.000 kr. Du har derved mulighed for, at den gamle stald du udbygger, kan (som 

renoveringsprojektet) få tilskud, selvom udgifterne bliver mindre end 300.000 kr. Du skal stadig indsende 

en ansøgning for hvert projekt, dvs. én for din tilbygning og én for din renovering af den gamle stald. På din 



renoveringsansøgning skal du tilføje en udgift på det beløb som dit tilbygningsprojekt bliver i alt, og i  feltet 

’beskrivelse’  anfører du ” fiktiv udgift hører sammen med j. nr. X.”  

Vær dog opmærksom på at 300.000 kr. grænsen stadig gælder ved renoveringsprojekter som har behov for 

øget malke-, gylle- og ensilagekapacitet. (13/5 2015). 

Sp: Hvilken nutidsværdi skal renoveringsprojektet så have? 

SV: Renoveringsprojektet skal have samme nutidsværdi som dit tilbygningsprojekt, fordi det anses som ét 

samlet projekt (8/5 2015).  

SP: Hvad så hvis der ikke er penge nok i renoveringspuljen, og man kun vil gennemføre sine projekter, hvis 

man får tilskud til begge dele? 

SV: Vi vil være meget opmærksomme på denne type projekter i vores sagsbehandling. Vi vil fx se på hvor 

mange projekter hvert CVR har indsendt. Indsender du under flere CVR numre, vil det være en fordel at du 

gør opmærksom på dette på din ansøgning, at det hænger sammen med et andet projekt. Det kan du fx 

skrive som en bemærkning i ansøgningsskemaets bilag (8/5 2015). 

 

Nutidsværdi 

Sp. Kan i give et eksempel på beregning af nutidsværdi og forklare lidt mere om denne beregning? 

Sv: der er udarbejdet et særskilt dokument med yderligere forklaring af nutidsværdien samt et excelskema med 

beregningsmodel samt et eksempel på hver af de 3 kategorier. Dokumentet er at finde på ordningens hjemmeside. 

(24/4/15) 

Sp: Hvilke indtægter/udgifter er medtaget? 

Sv: Alle indtægter som direkte følge af projektet, f.eks. salg af mælk og kød. Du skal her alene medregne de indtægter, 

der opstår som direkte konsekvens af investeringen og ikke de indtægter, der var opstået uanset investeringen. 

 

NaturErhvervstyrelsen anser følgende for at være vejledende, gennemsnitlige priser og ydelser:  

Foderpris: Et bud på en gennemsnitlig foderpris kunne være omkring 1,50 kr. pr. FE 

Mælkepris: 2,80 kr. pr. kg konventionel standard mælk (4,2 % fedt og 3,4% protein) +69,9 øre, hvis det er økologisk. 

Mælkeydelse:  

Gennemsnitlig ydelse pr. ko:  

Alle konventionelle besætninger: 9.756 kg mælk (10.091 kg EKM) 

 Jersey: 7444 kg mælk (9.541 kg EKM) 

 RDM: 9697 kg mælk (10.076 kg EKM) 

 Dansk Holstein 10.636 kg mælk (10.626 kg EKM) 

 



Alle økologiske besætninger: 8.989 kg mælk (9.151 kg EKM) 

   Jersey: 6.879 kg mælk (8.651 kg EKM) 

RDM: 7.995 kg mælk (8.186 kg EKM) 

Dansk Holstein: 9.552 kg mælk (9.436 kg EKM) 

 

Bemærk, at de angivne priser og ydelser er vejledende, og at afvigelser fra disse gennemsnitsværdier ikke vil blive 

korrigeret af NaturErhvervstyrelsen, se dog næste spørgsmål. 

Sp: Vil der blive foretaget en validering af de oplysninger, der angives til beregning af nutidsværdien? 

Sv: der vil blive foretaget en sammenligning af alle indsendte projekters beregnede nutidsværdi, og projekter med en 

meget høj eller lav nutidsværdi, vil blive undersøgt nærmere, for at opklare, om der er sket fejl ved indtastningen og 

om det er de korrekte/realistiske værdier, der er anvendt. 

Sp: hvordan skal man angive indtægter, er det pr. teknologi eller pr. projekt? 

Sv: På ordning om modernisering i kvægstalde skal indtægt for beregning af nutidsværdi beregnes som et tal for hele 

projektet med alle de delelementer der indgår. På den ordinære miljøteknologiordning (fjerkræ og gartnerier) skal 

indtægten angives pr. teknologi. 

Sp: Hvis man i sin projektbeskrivelse laver sin egen opstilling af, hvordan man synes nutidsværdien bør beregnes, vil 

der så blive taget højde for denne beregning ved prioriteringen? 

Sv: Nej, der kan ikke tages højde for individuelle beregninger. 

Sp. Vil NaturErhvervstyrelsen nedjustere den angivne mælkeproduktion, hvis den vurderes for høj? 

Sv: Der vil ikke blive vurderet på de enkelte elementer, der indgår i beregningen af indtægter, men der vil blive 

vurderet på den samlede indtægt for hele projektet, og hvis der er projekter som ligger meget højt eller lavt i forhold 

til størstedelen af projekterne, så vil disse blive undersøgt nærmere. 

Sp. Skal man angive forventet produktion? F.eks. mælkeydelse? 

Sv: Nej, der skal angives en forventet ændring i indtjeningen som direkte følge af projektet. 

Sp: Hvor lang er levetiden defineret som? 

Sv: Ansøger skal selv angive projektets forventede levetid ud fra den del af projektet (f.eks. selve stalden), der har den 

længste levetid. 

Generelle spørgsmål til ordningen: 

Sp. Hvis projektets energibesparelse sælges, skal denne indtægt så modregnes i tilskuddet? 

Sv: nej, der vil ikke ske en modregning. 

Sp: Kan man søge om et beløb, der er mindre end den faste pris i bilag 1? F.eks. til en malkerobot, hvis man ved på 

ansøgningstidspunktet, at man kan få den billigere, end den pris der er fastsat i bilag 1? 



Sv: ja, når der søges til f.eks. en malkerobot, og den faste pris er 1 mio. kr. kan man godt søge til en lavere 

pris. Dette gøres ved at skrive en kommentar i bemærkningsfeltet med hvilken pris man ønsker at søge til. 

(8/5 2015). 

Sp: hvordan defineres slagtekvæg? Kan det være afkom af kødkvæg, eller er det kun malkekvæg? 

Sv: Der kan kun ydes tilskud til afkom af malkekvæg under denne ordning. 

Sp: er det muligt at kopiere et skema, så man ikke skal udfylde den samme tekst flere gange? 

Sv. Nej, det er desværre ikke en mulighed. 

Sp:  En landmand, vil i en bestående plansilo (bund + væg) indrette dybstrøelsesareal til 45 køer.  Der skal opsættes 

buer og tag samt laves et foderbord og forværk. Skal der søges under nybyggeri eller renovering, når der skal opsættes 

tag? 

Sv: Hvis der skal bygges enten tag eller vægge, eller begge dele, skal der søges under nybyg. 

Sp: Ensilagesiloer; er det korrekt forstået at der kun kan opnås tilskud hvis der samtidig sker udvidelse i dyrehold? Er 

dette også gældende hvis der IKKE er ensilagesiloer på bedriften i forvejen til nuværende dyrehold?  

Sv: Der kan kun søges tilskud til ensilagesiloer under nybyg og tilbyg, så disse kan ikke søges som renoveringsprojekter 

til eksisterende produktion. 

Sp: Hvad gør man, hvis miljøgodkendelsen ikke kan indsendes fordi det er meget store og tunge filer? 

Sv: Vedhæft et scannet billede af forsiden af rapporten, og eftersend rapporten til os pr. mail, så lægger vi den på 

ansøgningen. 

Sp: Kan i forklare lidt mere om baggrunden for, at tilskuddet nedsættes, hvis der modtages vækstkaution fra 

Vækstfonden til projektet? 

Sv: Vækstfonden tilbyder både lån og kautioner. 

En vækstkaution indeholder ifølge statsstøttereglerne et støtteelement da långiver garanterer mod tab. 

Læs mere på www.vf.dk/saadan-goer-vi/vaekstkaution.aspx 

Et vækstlån er givet på vilkår, som er ringere end hvad markedet tilbyder, og der er derfor ikke noget støtteelement i 

det. 

Læs mere på www.vf.dk/saadan-goer-vi/vaekstlaan.aspx  

Sp: Udskiftning af gulve er det at betragte som renovering? 

Sv: Nej, udskiftning af gulve er genanskaffelse 

Sp: er ændring af dybstrøelsesstald til sengebåsestald en renovering?  

Sv: Ja det er en renovering 

Sp: Ventilation til kalvestalde omfatter det også ungdyr over 6 mdr.? 



Sv: Ventilation i kalvestalde er til kalve mellem 0-6 mdr. 

Sp: tilskud til ekstern bistand hvad indbefatter det? 

Sv: Det er tilskud til rådgivningsarbejde i forbindelse med byggesagen, det kan f.eks. være udgift til arkitekt 

eller tilbudsgivning.  

Sp.: Hvem er ansøger hvis kvægejendommen eksempelvis er ejet af AP-pension? 

Sv: Det er landmanden der som forpagter søger, og fakturaer skal være stilet til ham/hende 

Sp: Hvor præcist skal finansieringsgodkendelsen være i forhold til ansøgningsbeløbet? 

Sv: Finansieringserklæringens beløb skal være lig ansøgningsbeløbet eller højere 13/5 2015.  


