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Velkommen 

Du kan med denne tilskudsordning søge om tilskud til teknologier til 

sektorerne Æg & Fjerkræ, Gartneri og Planteavl. 

 

Formålet med tilskuddet er at reducere miljø- og klimapåvirknin-

gen fra den primære jordbrugsproduktion. 

 

Tilskudsordningen Miljøteknologi 2018 - Æg og Fjerkræ, Gart-

neri og Planteavl er en del af det danske landdistriktsprogram 

2014-20, der har til formål at udvikle landdistrikterne. Dette kan 

blandt andet ske ved at forbedre landbrugets konkurrenceevne, 

styrke indsatsen for at forbedre klimaet, bruge naturens res-

sourcer bæredygtigt og skabe en balanceret udvikling i landdi-

strikterne. Ordningen er 100 procent finansieret af EU via Den 

Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne. 

 

Landbrugsstyrelsen har afsat i alt 112 mio. kr. til ordningen i 

2018. 

 

Du kan søge tilskud fra 3. august til 2. oktober 2018 
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Du kan søge om tilskud indenfor 9 indsatsområder 

 

 

 

Det kan du få tilskud til  

Vi kan give tilsagn om tilskud inden for de 9 indsatsområder, 

som du kan se i tabellen ovenfor. 

 

Du kan få tilskud til investering i teknologier, til installation af 

teknologier og til fragt/leverance. 

 

Indenfor hvert indsatsområde kan du søge om tilskud til de tek-

nologier, der er med i teknologilisten under det konkrete ind-

satsområde. 

 

 

 

 

Sectored Indsatsområder Pulje (mio. kr.) 

Æg & Fjerkræ 

(Konventionel, inkl. friland) 

1. Reduktion af ammoniakudledningen 20 

2. Reduktion af energiforbruget 20 

Æg & Fjerkræ  

(Økologisk) 

3. Reduktion af ammoniakudledningen 5 

4. Reduktion af energiforbruget 5 

Gartneri 5. Reduktion af energiforbruget 16 

6. Reduktion af næringsstofforbruget 5 

7. Reduktion af pesticidforbruget 11 

Planteavl 

(Konventionel) 

8. Reduktion af pesticidforbruget 15 

Planteavl 

(Økologisk) 

9. Reduktion af næringsstofforbruget 15 

I alt  112 
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Du kan kun sende én ansøgning pr. indsatsområde. 

Hvis du vil søge i flere indsatsområder, skal du indsende en 

ansøgning til hvert enkelt indsatsområde. Du kan maks. søge 

om 10 teknologier i en ansøgning. 

 

Eksempler på teknologier du kan få tilskud til: 

Du kan finde hele teknologilisten i vejledningen, som du finder 

på vores hjemmeside. 

 

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. 

 

For at få tilskud skal de samlede tilskudsberettigede udgifter 

overholde et minimumskrav for det indsatsområde, som du sø-

ger. Derudover må de samlede, tilskudsberettigede udgifter 

højst udgøre 5 mio. kr. pr. CVR-registreret primære jordbrugs-

bedrift. Alt det kan du læse mere om i vejledningen.  

 

 Gødningsbånd i hønsestalde med 

etagesystem (skrabe- eller fritgå-

ende høner)  

 Overdækning af gylletanke indehol-

dende fjerkrægødning 

 LED-lys i slagtekyllingestalde 

 Trempler til isolering af væksthuse 

 

 Gødningscomputer til styring af gød-

ning i væksthusproduktion af tomat 

og agurk 

 Lugerobotter til rækkeafgrøder af 

grøntsager 

 Tunneler til dyrkning af bær 

 Sensorbaseret ukrudtssprøjte 
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Hvor meget kan du få i tilskud 

Hvis du får tilsagn om tilskud, vil det udgøre 40 procent af de 

samlede tilskudsberettigede udgifter til dit projekt. 

 

Du skal indsende to sammenlignelige tilbud for udgifter over 

50.000 kr. til dokumentation for rimelige priser. De to tilbudsgi-

vere skal være uafhængige af hinanden og tilsagnshaver. 

 

Sådan prioriterer vi ansøgningerne 

Vi skal udvælge og støtte de projekter, der giver størst effekt i 

forhold til formålet med ordningen, som er at reducere miljø- 

og klimapåvirkningen fra den primære jordbrugsproduktion.  

 

Ved prioriteringen lægger vi vægt på den samlede sparede 

miljømæssige belastning af det ansøgte projekt. 

 

Vi har fastsat en model for prioritering af ansøgningerne, hvor 

ansøgningens prioriteringsscore ligger til grund for prioriterin-

gen. Ansøgninger med højeste prioriteringsscore bliver priori-

teret først. Vi giver tilsagn, indtil rammen er opbrugt inden for 

hvert indsatsområde. 
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Prioriteringsmodellen tager udgangspunkt i en samlet stan-

dardmiljøeffekt for den teknologi, du søger tilskud til. Vi har 

fastsat miljøeffekten for de enkelte teknologier. Derudover læg-

ger vi vægt på antal enheder, teknologien bruges på eller i (fx 

m2 stald eller ha). 

 

Sådan søger du om tilskud 

Du skal søge tilskud via Miljø- og Fødevareministeriets Tast-

selv-service (https://tastselv.fvm.dk). Du kan også finde Tast 

selv-service via Landbrugsstyrelsens hjemmeside.  

 

Ansøgningsfrist 

Vi kan modtage din ansøgning fra fredag den 3. august 2018, 

og vi skal senest modtage din ansøgning i Landbrugsstyrelsen 

tirsdag den 2. oktober 2018 kl. 23:59. 

 

Du kan læse meget mere om tilskudsordningen i vej-

ledningen og på tilskudsguiden på Landbrugsstyrel-

sens hjemmeside www.lbst.dk  

 

 

.

 

 

 

 

 

 



 

 

Landbrugsstyrelsen 

Nyropsgade 30 

1780 København V 

 

www.lbst.dk 

 

 

Den Europæiske Landbrugsfond for 

Udvikling af Landdistrikterne: Europa 

investerer i landdistrikterne. 


