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Velkommen 

Du kan med tilskudsordningen modernisering af kvægstalde 

2018 søge om tilskud til nybygning-, tilbygning- eller renove-

ringsprojekter af kvægstalde. 

 

Formålet med ordningen er at styrke bedrifternes levedygtig-

hed, produktivitet og ressourceeffektivitet. 

 

Tilskudsordningen modernisering af kvægstalde 2018 er en del 

af det danske landdistriktsprogram 2014-20, der har til formål 

at udvikle landdistrikterne. Landbrugsstyrelsens tilskud til pro-

jekterne finansieres af EU via Den Europæiske Landbrugsfond 

for Udvikling af Landdistrikterne. 

 

Landbrugsstyrelsen har afsat i alt 110 mio. kr. til ordningen i 

2018. 

 

Du kan søge tilskud fra den 16. august 2018 til den 13.  

december 2018. 
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Du kan søge om tilskud til en række indsatsområder 

 

Der kan søges om tilskud til både konventionelle og økologiske 

bedrifter under alle seks indsatsområder. 

 

Du kan søge om tilskud til foruddefinerede investeringer i tre 

kategorier: 

a) Basisstald 

b) Miljø- og dyrevelfærdstilkøb 

c) Malkning og mælkeopbevaring 

 

Hvem kan få tilskud 

Vi kan give tilsagn om tilskud til jordbrugere, der ejer eller for-

pagter en jordbrugsbedrift. Projektet skal gennemføres på din 

egen eller en forpagtet bedrift, og det er dig som tilsagnshaver, 

der er ansvarlig for at gennemføre projektet. 

 

For at få tilskud skal der være et årligt arbejdskraftbehov på 

mindst 830 timer på den jordbrugsbedrift, hvor investeringen 

foretages. 

Indsatsområder i 2018 Pulje i 2018 (mio. kr.) 

1. Etablering af stald til malkekøer med tilhørende  

malkestald 

25 

2. Etablering af stald til malkekøer  50 

3. Etablering af stald til slagtekalve og/eller opdræt af 

kalve/ungdyr 

15 

4. Totalrenovering af stald til malkekøer med tilhørende 

malkestald 

4 

5. Totalrenovering af stald til malkekøer 5 

6. Totalrenovering af stald til slagtekalve og/eller til op-

dræt af kalve/ungdyr 

11 

I alt 110 mio. kr. 
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Sådan søger du om tilskud 

Du skal søge tilskud via Miljø- og Fødevareministeriets Tast-

selv-service. 

 

Du kan finde Tast selv-service via Landbrugsstyrelsens hjem-

meside. På Landbrugsstyrelsens tilskudsguide kan du finde 

vejledningen om tilskud til modernisering af stalde til malke-

kvæg og slagtekalve, hvor du kan læse meget mere om ord-

ningen. 

 

Ansøgningsfrist 

Du kan søge tilskud fra den 16. august 2018 til den 13. decem-

ber 2018. Du kan læse meget mere om tilskudsordningen Mo-

dernisering af kvægstalde 2018 i vejledningen og på tilskuds-

guiden, som du kan finde på Landbrugsstyrelsens hjemmeside 

www.lbst.dk. Se andre vigtige datoer bagerst i folderen.  

 

Tilskuddets størrelse 

Tilskuddet kan udgøre 20 pct. af de samlede standardomkost-

ninger for investeringer i dit projekt. 

 

Vi beregner tilskuddet på baggrund af standardomkostningen 

og antal opførte investeringer (teknologier eller elementer), der 

indgår i dit projekt. Tilskudsgrundlaget består af de samlede 

standardomkostninger. Tilskuddet er 20 pct. af tilskudsgrundla-

get. Det er det beløb du får udbetalt, uanset hvilke konkrete 

udgifter du afholder i forbindelse med byggeriet. Det er dog en 

forudsætning, at projektet indeholder det antal investeringer, 

der fremgår af tilsagnet, og at stalden indeholder de obligatori-

ske elementer. 

 

Eksempelvis er standardomkostningen for sengebåse til lakte-

rende køer 20.035 kr. pr. koplads. Det betyder, at du kan få 

4.007 kr. i tilskud pr. koplads. 

http://www.lbst.dk/
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Du kan læse mere om standardomkostninger for de tilskudsbe-

rettigede teknologier eller elementer i vores vejledning, som du 

finder på vores hjemmeside. 

 

Sådan prioriterer vi hvem der får tilskud 

Landbrugsstyrelsen udvælger de projekter, der giver størst ef-

fekt i forhold til ordningens formål. Når vi prioriterer, lægger vi 

vægt på projekternes økonomiske effekt. 

 

For at et projekt kan blive prioriteret skal den økonomiske ef-

fekt opfylde en række minimumskriterier, som vi har fastsat for 

hvert indsatsområde. Ansøgninger som har en økonomisk ef-

fekt mindre end minimumskriteriet vil få afslag på ansøgnin-

gen. Du kan læse mere om minimumskriterierne og prioriterin-

gen i vejledningen til ordningen. 

 

Vi rangerer projekterne efter højeste økonomiske effekt. Vi gi-

ver tilsagn til projekterne med højeste økonomiske effekt, indtil 

hele den økonomiske ramme er brugt op. 

 

Hvis to eller flere projekter har den samme økonomiske effekt, 

rangeres disse projekter efter antal kopladser i projektet, hvor 

projektet med flest kopladser placeres højest. 

 

 

Du kan læse meget mere om tilskudsordningen  

modernisering af kvægstalde 2018 i vejledningen og 

på tilskudsguiden, som du kan finde på Landbrugs-

styrelsens hjemmeside www.lbst.dk. 
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Vigtige datoer  

 

Tidspunkt Hvad sker? 

1.januar 2018 Bekendtgørelsen for ordningen træder i kraft 

Februar 2018 Vi offentliggør vejledningen for ordningen på vores hjemmeside 

16. august 2018  Ansøgningsrunden åbner 

13. december 2018  

 kl. 23:59 

Frist for rettidig modtagelse af ansøgning om tilsagn om tilskud 

under ordningen 

 2019 Vi meddeler de sidste tilsagn og afslag til ansøgninger under ord-

ningen 

2 måneder før projektperi-

odens slutdato 

Frist for rettidig modtagelse af ansøgning om at forlænge projekt-

perioden 

2 måneder før projektperi-

odens slutdato 

Frist for modtagelse af ansøgning om at ændre projektet  

2 år fra ansøgningsdatoen Projektperioden slutter. Frist for rettidig afslutning af projektet, er 

2 år fra den dag, hvor du har ansøgt om tilskud 

3 måneder efter projektpe-

riodens slutdato 

Frist for rettidig modtagelse af ansøgning om slutudbetaling er 3 

måneder efter slutdato for dit projekt 

3 år efter slutudbetaling Sidste dag du skal opretholde projektet, hvis du er en SMV, er 3 

år efter du har fået udbetalt tilskud til dit projekt 

5 år efter slutudbetaling Sidste dag du skal opretholde projektet, hvis du ikke er en SMV, 

er 5 år efter du har fået udbetalt tilskud til dit projekt 
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