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• Dagsorden

– Aflivning af myter

– Generelle regler

– Tilskud til 10 indsatsområder

– Indsatsområde 1: Fremme dyrevelfærd ved 
omstilling til løsgående søer i farestalde

– Indsatsområde 2: Reducere ammoniakudledning 
fra svinestalde

– Spørgsmål



Hvem er jeg?

• Uddannet landmand og jordbrugsteknolog

• Rådgiver eller maskinsælger siden 2000

• teknikrådgiver i B&T siden 2005

• Direktør siden 2009

• Arbejdet med tilskud siden 2010

• Indsender top 5 flest ansøgninger hver gang

• Sparringspartner for LBST om tilskud i en 
årrække

• Søger til kommende runde pt for 5 firmaer, 3 
landboforeninger og SvineRådgivningen her



Aflivning af myter

• Der skal altid indhentes 2 tilbud 

• Det er altid de store, der får tilskud

• Det handler om at komme først til mølle

• Der er tilskud til energibesparelser

• Landbrugsstyrelsen er altid i god tid

• Osv.



Generelle regler 1



Generelle regler 2

• Der gives 40 % tilskud til de fastsatte priser

• Projektperioden er fastsat til 2 år. Projektperiodens 
start regnes fra indsendelse af ansøgning. 

• Der kan IKKE ansøges om projektforlængelse.

• Det er heller ikke muligt at ansøge om ændring af 
projektet, f.eks. ændre valg af teknologi eller løsning.

• Økologer kan IKKE søge til område 6-7-8 



Generelle regler 3

• Du må ikke påbegynde dit projekt, før du har sendt din ansøgning 
om tilsagn om tilskud.

• Du må dog gerne indhente rådgivning til projektet, indhente tilbud 
og f.eks. søge om evt. nødvendige tilladelser hos andre offentlige 
myndigheder. Du skal dog sikre dig at de indhentede tilladelser også 
er gældende for tidspunkter for anmodningen om udbetalingen.

• Du må ikke indgå bindende aftaler med håndværkere og andre 
leverandører eller bestille eller modtage varer eller ydelser til 
projektet.

• Når du har indsendt din ansøgning om tilskud, må du påbegynde dit 
projekt for egen regning og risiko.

• Hvis du får afslag på ansøgningen, får du dog intet tilskud og du skal 
selv betale for hele projektet.





Generelle regler 5

• For at kunne opnå tilsagn om tilskud skal det ansøgte projekts 
samlede tilskudsgrundlag som minimum udgøre:

• - 500.000 kr. for indsatsområde 1,

• - 300.000 kr. for indsatsområderne 2, 3, 4, 6 og 7, samt

• - 100.000 kr. for indsatsområderne 5, 8, 9 og 10.

• Det er ikke muligt at indsende ansøgningen, hvis 
tilskudsgrundlaget for indsatsområdet ikke er over 
minimumsbeløbet. 

OBS – håber der sker ændringer!



10 indsatsområder



Indsatsområde 1



Krav indsatsområde 1



Krav indsatsområde 1



Indsatsområde 2- teknologier

• Gyllekøling m. linespil – slagtesvin og til søer 
og smågrise

• Gyllekøling m. rørudslusning – slagtesvin og til 
søer og smågrise

• Kemisk luftrenser (kombi) – slagtesvin -
smågrise og diegivende søer - drægtige søer



Indsatsområde 2 - teknologier

• Kemisk luftrenser (syre) – slagtesvin - smågrise 
og diegivende søer - drægtige søer

• Biologisk luftrenser – slagtesvin - smågrise og 
diegivende søer - drægtige søer

• Punktudsugning m. luftrensning –
konventionel stald, slagtesvin – intelligent 
konceptstald, slagtesvin

• Teltoverdækning

• Gylleforsuring - slagtesvin



Spørgsmål



Tilbud om 
hjælp til 
at søge 
tilskud.


