
Bilag 1: Tilskudsberettigede stalde 

For begge indsatsområder gælder, at der kan vælges mellem at søge til en traditionel stald, en rundbuestald eller andet lettere staldbyggeri. 

Indsatsområde 1: Nybyg, jf. § 1, stk. 1, nr. 1. 

Obligatoriske elementer og optioner, samt standardomkostninger 

Obligatoriske elementer Udspecificering af obligatoriske elementer Standardomkostning 

Råhus, konventionel 

slagtesvinestald. 

Enten traditionel 

stald, en rundbuestald 

eller andet lettere 

staldbyggeri. 

Traditionel stald, 

tungt byggeri 

- Bund, gulv, inkl. jord- og støbearbejde 

- Facade, inkl. fundament og bygningsgavl 

- Ydervægge af beton eller mursten 

- Tagbeklædning 

- Døre 

- Naturligt lysindfald i sektionerne/stalden via vinduer, døre, ventilationsventiler i 

væggen eller lysplader i taget 

- Foderlade/foderrum, inkl. blandetanke til vådfoder/trækstationer til tørfoder 

- Silokapacitet til foder 

- Forrum, inkl. badefaciliteter 

- Udleveringsfacilitet/-rampe 

- Fortank til gylle, inkl. pumpebrønd 

- Kloak-tilslutning/nedsivningsanlæg/ 

beholder m. afhentning af spildevand 

- Vej til tung trafik, dvs. underlaget skal kunne bære tung lastbiltrafik 

5.000 kr./m
2
 netto produktionsareal 

Rundbuestald 

opbygget af buet 

konstruktion eller 

andet lettere 

staldbyggeri 

- Bund, gulv, inkl. jord- og støbearbejde 

- Facade, inkl. fundament og bygningsgavl 

- Tagbeklædning 

- Døre 

- Naturligt lysindfald i sektionerne/stalden via vinduer, døre, ventilationsventiler i 

væggen eller lysplader i taget 

- Foderlade/foderrum, inkl. blandetanke til vådfoder/trækstationer til tørfoder 

- Silokapacitet til foder 

- Forrum, inkl. badefaciliteter 

- Udleveringsfacilitet/-rampe 

- Fortank til gylle, inkl. pumpebrønd 

- Kloak-tilslutning/nedsivningsanlæg/ 

beholder m. afhentning af spildevand 

- Vej til tung trafik, dvs. underlaget skal kunne bære tung lastbiltrafik 

4.400 kr./m
2
 netto produktionsareal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inventar - Elinstallation, belysning, VVS 

- Stiadskillelse og låger 

- Vådfoderventil og –krybbe eller tørfoder-/rørfoderautomat eller lignende 

- Drikkekopper/-ventiler, inkl. vandforsyning 

- Overbrusning/højtrykskøling eller tilsvarende 

- Ventilation, ind- og udsugningsenheder med styringsenhed, evt. i kombination med 

naturlig ventilation 

- Nødventilation og alarmanlæg (kun for mekanisk styret ventilationsanlæg) 

600 kr./m
2
 netto produktionsareal 

Optioner (valgfrie elementer) Udspecificering af optioner Standardomkostning 

Gylleopbevaring - Gyllebeholder (ekskl. teltoverdækning) eller gyllelagune 230 kr./m
2
 netto produktionsareal 

Fast overdækning - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med 

centermast 

85.000 kr. + 40 kr./m
2
 netto 

produktionsareal 
 

 

 

  



Indsatsområde 2: Tilbyg, jf. § 1, stk. 1, nr. 2. 

Obligatoriske elementer og optioner, samt standardomkostninger 

Obligatoriske elementer Udspecificering af obligatoriske elementer Standardomkostning 

Råhus, konventionel 

slagtesvinestald. 

Enten traditionel 

stald, en rundbuestald 

eller andet lettere 

staldbyggeri. 

Traditionel stald, 

tungt byggeri 

- Bund, gulv, inkl. jord- og støbearbejde 

- Facade, inkl. fundament og bygningsgavl 

- Ydervægge af beton eller mursten 

- Tagbeklædning 

- Døre 

- Naturligt lysindfald i sektionerne/stalden via vinduer, døre, ventilationsventiler i 

væggen eller lysplader i taget 

- Silokapacitet til foder 

4.300 kr./m
2
 netto produktionsareal 

Rundbuestald 

opbygget af buet 

konstruktion eller 

andet lettere 

staldbyggeri 

- Bund, gulv, inkl. jord- og støbearbejde 

- Facade, inkl. fundament og bygningsgavl 

- Tagbeklædning 

- Døre 

- Naturligt lysindfald i sektionerne/stalden via vinduer, døre, ventilationsventiler i 

væggen eller lysplader i taget 

- Silokapacitet til foder 

3.800 kr./m
2
 netto produktionsareal 

Inventar - Elinstallation, belysning, VVS 

- Stiadskillelse og låger 

- Vådfoderventil og –krybbe eller tørfoder-/rørfoderautomat eller lignende 

- Drikkekopper/-ventiler, inkl. vandforsyning 

- Overbrusning/højtrykskøling eller tilsvarende 

- Ventilation, ind- og udsugningsenheder med styringsenhed, evt. i kombination med 

naturlig ventilation 

- Nødventilation og alarmanlæg (kun for mekanisk styret ventilationsanlæg) 

600 kr./m
2
 netto produktionsareal 

Optioner (valgfrie elementer) Udspecificering af optioner Standardomkostning 

Gylleopbevaring - Gyllebeholder (ekskl. teltoverdækning) eller gyllelagune 200 kr./m
2
 netto produktionsareal 

Fast overdækning - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med 

centermast 

85.000 kr. + 40 kr./m
2
 netto 

produktionsareal 

 


