af Finn Bennedsgaard - Økonomikonsulent

Få del i de 110 mio. kr. der er afsat til
tilskud til modernisering af kvægstalde
- sidste frist for at indsende ansøgningen er 13. december 2018
Det er blevet nemmere at søge tilskud til både renovering af og tilbygning til din kvægstald i 2018. Du
skal kun have styr på følgende:


Antal ko pladser og/eller ungdyrpladser til kvier/slagtekalve
(Skal selvfølgelig overholde kravene som fremgår af ’Lov om hold af malkekvæg og afkom af
malkekvæg’)



Skal der en ny malkestald/malkerobot til?

Kort fortalt skal du vide, hvad dit projekt vil indeholde. Hvis du får tilsagn kan dette sandsynligvis holdes i
live indtil 2023, hvor projektet skal være gennemført og betalt.
Værd at vide om ordningen:


Ca. 4.000-6.000 kr. pr. ko plads afhængig af, om det er til opstaldning af dyr enkeltvis eller i
fællesbokse. Ved renovering er tilskuddet knap det halve.



Ca. 2.600 kr. pr. kalveboks/hytte



180.000 kr. pr. malkerobot



Malkestald, servicerum, gylleopbevaring og overdækning osv.

Tilskuddet er et fast beløb pr. plads/enhed og er uafhængig af den faktiske pris, som byggeriet kan
realiseres til.
Prioritering af projekter
I denne nye tilskudsordning til malkekvægsbesætninger, er der større hensyntagen til, at projekter
behandles lige. Der er ikke mulighed for selv at beregne økonomien i projektet, da dette gøres ud fra nogle
standarder, som alle ansøgere skal anvende. Desuden deles projekter op i 3 grupper: Malkekøer med eller
uden malkestald samt kalve/kvier. Derved vil projekter, hvori der er medtaget malkestald, have større
chance for at opnå tilsagn i forhold til tidligere.
Mindre bureaukrati
Der er ingen krav om indhentning af tilbud, miljøgodkendelse, byggetilladelse, finansieringstilsagn for at
kunne sende en ansøgning, og derfor har dette ingen værdi i prioritering af ansøgninger.
Kontakt Jan Haarbo eller Finn Bennedsgaard hos Landbo Limfjord 9615 3000, hvis du vil vide mere om
tilskud til dit projekt.
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