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Formål med ordningen 
 
 
At give tilskud til investeringer i processer og teknologier på 
jordbrugsbedrifter for at reducere miljø- og klimapåvirkninger fra den 
primære jordbrugsproduktion. 
 
 
Ordningen er i år målrettet fjerkræsektoren og gartnerier.  
 
1. Reduktion af lugtgener samt emission af klimagasser og ammoniak 

fra fjerkræsproduktion. 
 

2. Reduktion af energi-, næringsstof- eller pesticidforbruget i 
gartnerisektoren. 
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Fakta om ordningen 
 
Ansøgningsperiode 19. marts – 19. maj kl 23.59. 
 
 
Du skal søges gennem Fødevareministeriets ”Tast-selv service”. 
 
 
Der kan søges til teknologier som er medtaget på den udtømmende 
teknologiliste fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug har 
for NaturErhvervstyrelsen. 
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Krav til ansøger 
 

De fleste typer af fjerkræproducent og alle gartnere som ejer 
eller forpagter en primære jordbrugsbedrift med et 
arbejdskraftbehov på mindst 830 timer. 
 
 
Det CVR nummer som søger skal have primær produktion! 

 
 
Dokumenteres vha. grundbetalingsansøgning eller CHR registeret i 
Tast-selv skemaet.   
 
 
Anden dokumentation uploades som bilag 
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Fordeling af midler 
 
Der er i 2015 afsat 50 mio. kr. til ordningen, 25 mio. kr. til hver sektor. 
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Sektor Indsatsområder i 2015 Pulje i 2015 (mio. 

kr.) 

 

 

Fjerkræ 

Klimagas (Energi) 8,33 

Ammoniak 8,33 

Lugt 8,33 

 

Gartneri 

Klimagas (Energi) 8,33 

Næringsstof (N+P)  8,33 

Pesticid 8,33 

 I alt 50 mio. kr. 

 



Pointsystem 
Eksempel: 
  
Teknologi: 
Ventilation 
 
Pris i alt: 300.000 kr. 
 
Besparelse: 15.000 kWh 
pr. /år.  
 
Pointscore  20   
(300.000 kr./15.000 kWh 
pr. år). 
  
Under maksimumsscoren 
på 25 og er dermed 
tilskudsberettiget. 
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  Point Maksimumsgrænse 

for point Sektor Indsatsområde 

Fjerkræ Klimagas (Energi) Projektomkostninger (kr.) pr. 

sparet kWh/år 

Eksempel 100.000 kr./10.000 

kWh/år = 10 point 

25 

  

  

Ammoniak Projektomkostninger (kr.) pr. 

sparet kg N/år 

  

Eksempel 100.000 kr./500 kg 

sparet N/år = 200 point 

  

500 

Lugtreduktion: Projektomkostninger (kr.) pr. 

DE 

Eksempel 500.000 kr./200 DE 

= 2500 point 

  

5.000 

Gartneri Klimagas (Energi) Projektomkostninger (kr.) pr. 

sparet kWh/år 

Eksempel 100.000 kr./10.000 

kWh/år = 10 point  

  

25 

Næringsstof  Projektomkostninger (kr.) pr. 

sparet kg N og P/år 

  

Eksempel 100.000 kr./500 kg 

sparet N og P/år = 200 point 

  

500 

Pesticid Projektomkostninger (kr.) pr. 

sparet procent 

Eksempel 500.000 kr./50 % = 

10.000 point 

  

20.000 



Fakta om ordningen 
 
Dokumentation for prisernes rimelighed 
 

• Mindst to tilbud fra uafhængige leverandører 

 Undtaget udgifter under 50.000 kr. men prisen skal stadig vurderes ift. rimelighed 

 

• Eks. på leverandører som ikke er uafhængige 

• Ægtefæller eller anden familie, hvor den ene er tilskudsmodtager, og den anden  driver den 
virksomhed, der leverer varen eller tjenesteydelser til projektet.  

• Virksomheder ejet af sammen person.  

• En virksomhed, der ejer en anden virksomhed (fx moder- og datterselskab). 

• Øvrige koncernforbundne virksomheder. 
  
Er tilbuddet afgivet af en af ansøger afhængig virksomhed, kan du kun få tilskud til 
kostprisen  
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Fakta om ordningen 
 
Tilbuddene skal omfatte det samme produkt, så prisen kan 
sammenlignes. 
 
Det ene tilbud må fx ikke være på en Fiat 500 og det andet på en 
Lamborghini, da det ikke er samme kategori af køretøj. 
 
Tilbuddene skal indeholder samme poster/elementer 
   
 - hvis ikke, skal det være muligt at trække poster ud  
  
 - separat tilbuddet, som gør det muligt at sammenligne tilbuddene 
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Fakta om ordningen 
 

• Konsulentudgifter kan maksimalt udgøre 15 pct. af de 
tilskudsberettigede udgifter   

 

• Ved brug af ekstern konsulent skal der vedlægges arbejdsbeskrivelse 

 

• Der gives maksimalt 4 timer til projektstyring 

 

• Udgifter til slutrapport og skilt er ikke tilskudsberettiget 
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Nye skiltningsregler 
 

• Investeringsprojekter, hvor det samlede, offentlige tilskud via 
NaturErhvervstyrelsen overstiger 375.000 kr. 
 
 

• Infrastruktur- og bygge-/anlægsprojekter, hvor det samlede, 
offentlige tilskud via NaturErhvervstyrelsen overstiger 3.750.000 kr. 
 
 

• Informationsmateriale, herunder publikationer og elektronisk 
formidling. 
 

 -hjemmeside til erhvervsmæssig brug skal informerer om   
  projektet i projektperioden. 
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