
Bilag 1
Tilskudsberettigede stalde

Obligatoriske elementer og standardomkostninger for tilskudsberettigede stalde fordelt på indsatsområder.

Indsatsområde 1: Etablering af stald til malkekvæg med tilhørende malkefaciliteter, jf. § 1, nr.
1.

Obligatoriske elementer og standardomkostninger for stald og optioner
Stald (obligatorisk) Obligatoriske elementer til stald Standardomkostning
Stald til malkekvæg med tilhøren‐
de malkefaciliteter

Stald

- Bund, gulv inkl. jord- og støbearbejde,
fundament

- Foderbord/krybber

- Tagkonstruktion (spær og tagbeklæd‐
ning)

- Drikkekar eller -kopper

- El-installation: afbrydere/kontakter,
belysning (armaturer)

- VVS: indføring af vand, ledninger og
ventiler

Der skal ansøges om én af følgende tre
staldtyper:

- Sengebåsestald, spaltegulv: Individu‐
elle hvilepladser adskilt af skillebøjler
el.lign., udmugning (fx skraber/træksta‐
tion/ robotskraber/omrører og pumpean‐
læg)

- Sengebåsestald, fast drænet gulv: Indi‐
viduelle hvilepladser adskilt af skille‐
bøjler el.lign, gangarealer med gulv med
1-2% fald mod langsgående eller tvær‐
gående ajleafløb, mekanisk skraber for‐
synet med timer.

- Dybstrøelsesstald: Dybstrøelse i hele
arealet/dybstrøelse i hvilearealet

2.200 kr./m2 bruttoareal

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10



Malkefaciliteter

- Mælketank med bufferkapacitet

- Malkeanlæg (Der skal ansøges om én
af følgende tre):

a) Malkerobot

b) Malkekarrusel

c) Konventionelt malkeanlæg med fast
exit, hhv. 30° sildeben eller ”side by si‐
de”

-

150 kr./ m2 bruttoareal

-

-

a) 900.000 kr./malkerobot

b) 730 kr./m2 bruttoareal

c) 810 kr./ m2 bruttoareal

Option (valgfrit element) Obligatoriske elementer til option Standardomkostning
Gylleopbevaring - Gyllebeholder (ekskl. teltoverdæk‐

ning)
160 kr./m2 bruttoareal

Ensilageopbevaring - Ensilagesilo 300 kr./m2 silobund

Klovvasker - returgangsanlæg - Klovvasker til montering i returgangen 83.000 kr./stk.

Klovvasker - malkerobot - Klovvasker til montering i malkerobot 21.000 kr./stk.

Vandrensning – Kapacitet: < 7.500
l/t

- Vandrensningsanlæg med en kapacitet
under 7.500 l/t

63.000 kr./anlæg

Vandrensning – Kapacitet:
7.500-15.000 l/t

- Vandrensningsanlæg med en kapacitet
mellem 7.500 - 15.000 l/t

104.000 kr./anlæg

Vandrensning – Kapacitet: >
15.000 l/t

- Vandrensningsanlæg med en kapacitet
over 15.000 l/t

188.000 kr./anlæg

Rengøring af gulve – Drivbom på
opsamlingsplads

- Drivbom 182.000 kr./drivbom

Isolering af tag - Tagisolering 200 kr./m2 bruttoareal

Sandvasker - Sandvasker 1.150.000 kr./anlæg

Køleanlæg - Isvandsanlæg 130 kr./ m2 bruttoareal

Selektionsudstyr - Separations-lå‐
ger med ID-identifikation og soft‐
ware

-Separations-låger med ID-identifikati‐
on og software

8.200 kr. / låge

Selektionsudstyr - Selektions- eller
separationsboks – 2-vejs

-Selektions- eller separationsboks – 2-
vejs

38.100 kr. /boks

Selektionsudstyr - Selektions- eller
separationsboks – 3-vejs

-Selektions- eller separationsboks – 3-
vejs

94.000 kr. /boks
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Brovægt - Brovægt

- Anlæg af fundament/grube/rammer/
ramper og lignende

- PC og printer + tilhørende software

- Verifikation af vægten

188.000 kr./brovægt

Indsatsområde 2: Etablering af stald til malkekvæg, jf. § 1, nr. 2.

Obligatoriske elementer og standardomkostninger for stald og optioner
Stald (obligatorisk) Obligatoriske elementer til stald Standardomkostning
Stald til malkekvæg Stald

- Bund, gulv inkl. jord- og støbearbejde,
fundament

- Foderbord/krybber

- Tagkonstruktion (spær og tagbeklæd‐
ning)

- Drikkekar eller -kopper

- El-installation: afbrydere/kontakter,
belysning (armaturer)

- VVS: indføring af vand, ledninger og
ventiler

Der skal ansøges om én af følgende tre
staldtyper:

- Sengebåsestald, spaltegulv: Individu‐
elle hvilepladser adskilt af skillebøjler
el.lign., udmugning (fx skraber/træksta‐
tion/ robotskraber/ omrører og pum‐
peanlæg)

- Sengebåsestald, fast drænet gulv: Indi‐
viduelle hvilepladser adskilt af skille‐
bøjler el.lign, gangarealer med 1-2%
fald mod langsgående eller tværgående

2.200 kr./m2 bruttoareal
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ajleafløb, mekanisk skraber forsynet
med timer.

- Dybstrøelsesstald: Dybstrøelse i hele
arealet/dybstrøelse i hvilearealet

Option (valgfrit) Obligatoriske elementer til option Standardomkostning
Gylleopbevaring - Gyllebeholder (ekskl. teltoverdæk‐

ning)
160 kr./m2 bruttoareal

Ensilageopbevaring - Ensilagesilo 300 kr./m2 silobund

Klovvasker - returgangsanlæg - Klovvasker til montering i returgangen 83.000 kr./stk.

Klovvasker - montage i malkerob‐
ot

- Klovvasker til montering i malkerobot 21.000 kr./stk.

Vandrensning – Kapacitet: < 7.500
l/t

- Vandrensningsanlæg med en kapacitet
under 7.500 l/t

63.000 kr./anlæg

Vandrensning – Kapacitet:
7.500-15.000 l/t

- Vandrensningsanlæg med en kapacitet
mellem 7.500 - 15.000 l/t

104.000 kr./anlæg

Vandrensning – Kapacitet: >
15.000 l/t

- Vandrensningsanlæg med en kapacitet
over 15.000 l/t

188.000 kr./anlæg

Isolering af tag - Tagisolering 200 kr./m2 bruttoareal

Sandvasker - Sandvasker 1.150.000 kr./anlæg

Selektionsudstyr - Separations-lå‐
ger med ID-identifikation og soft‐
ware

-Separations-låger med ID-identifikati‐
on og software

8.200 kr. / låge

Selektionsudstyr - Selektions- eller
separationsboks – 2-vejs

-Selektions- eller separationsboks – 2-
vejs

38.100 kr. /boks

Selektionsudstyr - Selektions- eller
separationsboks – 3-vejs

-Selektions- eller separationsboks – 3-
vejs

94.000 kr. /boks

Brovægt - Brovægt

- Anlæg af fundament/grube/rammer/
ramper og lignende

188.000 kr./brovægt
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- PC og printer + tilhørende software

- Verifikation af vægten

Indsatsområde 3: Etablering af stald til slagtekalve og/eller småkalve, jf. § 1, nr. 3.

Obligatoriske elementer og standardomkostninger for stald og optioner
Stald (obligatorisk) Obligatoriske elementer til stald Standardomkostning
Stald til slagtekalve og/eller små‐
kalve

Stald

- Bund, gulv inkl. jord- og støbearbejde,
fundament

- Foderbord/krybber

- Tagkonstruktion (spær og tagbeklæd‐
ning)

- Drikkekar eller -kopper

- El-installation: afbrydere/kontakter,
belysning (armaturer)

- VVS: indføring af vand, ledninger og
ventiler

Der skal ansøges om én af følgende tre
staldtyper:

- Sengebåsestald, spaltegulv: Individu‐
elle hvilepladser adskilt af skillebøjler
el.lign., udmugning (fx skraber/træksta‐
tion/ robotskraber/ omrører og pum‐
peanlæg)

- Sengebåsestald, fast drænet gulv: Indi‐
viduelle hvilepladser adskilt af skille‐
bøjler el.lign, gangarealer med gulv med
1-2% fald mod langsgående eller tvær‐
gående ajleafløb, mekanisk skraber for‐
synet med timer.

- Dybstrøelsesstald: Dybstrøelse i hele
arealet/dybstrøelse i hvilearealet, løs‐
driftsstald/separate enkelt- eller fælles‐
bokse

2.400 kr./m2 bruttoareal

Option (valgfrit) Obligatoriske elementer til option Standardomkostning
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Gylleopbevaring - Gyllebeholder (ekskl. teltoverdæk‐
ning)

160 kr./m2 bruttoareal

Ensilageopbevaring - Ensilagesilo 300 kr./m2 silobund

Vandrensning – Kapacitet: < 7.500
l/t

- Vandrensningsanlæg med en kapacitet
under 7.500 l/t

63.000 kr./anlæg

Vandrensning – Kapacitet:
7.500-15.000 l/t

- Vandrensningsanlæg med en kapacitet
mellem 7.500 – 15.000 l/t

104.000 kr./anlæg

Vandrensning – Kapacitet: >
15.000 l/t

- Vandrensningsanlæg med en kapacitet
over 15.000 l/t

188.000 kr./anlæg

Isolering af tag - Tagisolering 200 kr./m2 bruttoareal

Sandvasker - Sandvasker 1.150.000 kr./anlæg

Pladser til kalve - Flytbare hytter eller kalvehuse 2.400 kr./m2 bruttoareal

Selektionsudstyr - Separations-lå‐
ger med ID-identifikation og soft‐
ware

-Separations-låger med ID-identifikati‐
on og software

8.200 kr. / låge

Selektionsudstyr - Selektions- eller
separationsboks – 2-vejs

-Selektions- eller separationsboks – 2-
vejs

38.100 kr. /boks

Selektionsudstyr - Selektions- eller
separationsboks – 3-vejs

-Selektions- eller separationsboks – 3-
vejs

94.000 kr. /boks

Brovægt - Brovægt

- Anlæg af fundament/grube/rammer/
ramper og lignende

- PC og printer + tilhørende software

- Verifikation af vægten

188.000 kr./brovægt

15


