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Velkommen 

Du kan med denne tilskudsordning søge om tilskud til at etab-

lere løsdrift i farestalde. 

 

Formålet med ordningen er at fremme dyrevelfærden, og skal 

medvirke til at øge antallet af farestier med løsdrift. 

 

Tilskudsordningen etablering af løsdrift i farestalde 2018 er en 

del af det danske landdistriktsprogram 2014-20, der har til for-

mål at udvikle landdistrikterne. Dette kan blandt andet ske ved 

at forbedre landbrugets konkurrenceevne, styrke indsatsen for 

at forbedre klimaet, bruge naturens ressourcer bæredygtigt og 

skabe en balanceret udvikling i landdistrikterne. 

 

Landbrugsstyrelsen har afsat i alt 18 mio. kr. til ordningen i 

2018. 

 

Du kan søge tilskud fra den 15. juni til den 30. august 2018 
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Du kan søge om tilskud indenfor to indsatsområder 

 

 

Vi giver tilskud til farestalde og derved forstås det anlæg, hvor 

søer er opstaldet fra højst syv og mindst tre dage før forventet 

faring og frem til, at pattegrisene bliver fravænnet. 

 

Ved løsdrift forstås en indretning, hvor soen frit kan bevæge 

sig rundt i stien, men hvor det er tilladt at anvende beskyttel-

sesbøjler fra faring og op til fire dage efter faring. Se side 7 for 

billedeksempler på en løsdriftssti med beskyttelsesbøjler, som 

kan tages i brug op til fire dage efter faring. 

 

Hvem kan få tilskud 

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

pagter en jordbrugsbedrift. Du skal gennemføre projektet på 

din egen eller en forpagtet bedrift. Du skal samtidigt være til-

sagnshaver og ansvarlig for at gennemføre projektet. 

 

For at få tilskud skal du have et årligt arbejdskraftbehov på 

mindst 830 timer på den jordbrugsbedrift, hvor investeringen 

foretages. 

 

 

 

 

 

Indsatsområder Pulje (mio. kr.) 

Nybygning af farestalde med løsdrift, herunder 

tilbygning til eksisterende stalde 

 

14 

Ombygning af eksisterende bygninger med henblik 

på etablering af løsdrift i farestalde 

4 

I alt 18 
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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 etablering af løsdrift i farestalde, 

hvor du kan læse meget mere om ordningen 

 

Ansøgningsfrist 

Du kan søge tilskud fra 15. juni til 30. august 2018. 

 

Tilskuddets størrelse 

Vi giver tilsagn om tilskud på baggrund af standardomkostnin-

ger pr. faresti. Du kan opnå tilskud på enten 20 eller 40 pct. af 

standardomkostningen pr. faresti, jf. nedenstående tabel. 

 

 

 

 

 

 

Indsatsområder Tilskudspro-

cent pr. faresti 

Standardom-

kostning pr.  

faresti 

Tilskudsbeløb 

pr. faresti 

Nybygning af farestalde 

med løsdrift, herunder 

tilbygning til eksiste-

rende stalde 

 

20 pct. 39.400 kr. 7.880 kr. 

Ombygning af eksiste-

rende bygninger med 

henblik på etablering af 

løsdrift i farestalde 

40 pct. 14.500 kr. 5.800 kr. 
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Vi beregner tilskuddet på baggrund af standardomkostninger. 

En standardomkostning er en fast, foruddefineret enhedspris 

på en konkret investering (teknologi eller element). Tilskuddet 

beregnes således på baggrund af standardomkostningen og 

antal opførte stier, der indgår i dit projekt. Tilskuddet er hen-

holdsvis 20 eller 40 procent af tilskudsgrundlaget. Det er det 

beløb, du får udbetalt, uanset hvilke konkrete udgifter du afhol-

der i forbindelse med byggeriet.  

 

Du kan læse mere om standardomkostninger i vejledningen, 

som du finder på vores hjemmeside. 

 

Sådan prioriterer vi ansøgningerne 

Vi udvælger og giver tilsagn til de projekter, der giver størst ef-

fekt i forhold til formålet med ordningen. Vi prioriterer ansøg-

ningerne inden for hvert indsatsområde.  

 

Ved prioritering af projekterne lægger vi vægt på følgende to 

kriterier: 

1. Gennemsnitsstørrelsen på de ansøgte farestier.   

2. Andelen af fast gulv, med mulighed for op til 5 pct. 

dræn, i hver enkelt af de ansøgte farestier 

 

Vi har fastsat et pointsystem, som vi prioriterer ansøgningerne 

ud fra. Ansøgninger med højest antal point prioriteres højest. 

Vi giver tilsagn, indtil rammen er opbrugt. Du kan finde pointsy-

stemet i vejledningen.  

 

Du kan læse meget mere om tilskudsordningen  

etablering af løsdrift i farestalde 2018 i vejledningen 

og på tilskudsguiden, som du kan finde på 

Landbrugsstyrelsens hjemmeside www.lbst.dk. 
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