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Info om tilskudsordningen Miljøteknologi 2019 på baggrund af UDKAST af bekendtgørelsen 
 
 
Ansøgningstidspunkt 1. oktober – 3. december 2019 
 
 
6 indsatsområder og minimumsinvesteringskrav: 
 

  
 
 
 
 
Tilskuddet er på 40 % 
 
 
Ordningen er fritaget for tilbudsloven  
 
 
BEMÆRK – projektperioden er på 1 år  
 
 
På de efterfølgende sider finder du, hvilke investeringer, der kan søges tilskud til samt størrelsen på det 
tilskud, der kan opnås. Tilskuddet er på 40 % af de oplyste standardomkostninger og uafhængig af 
realiserede omkostninger. Vær opmærksom på, at nogle investeringer er obligatoriske, og nogle er valgfrie.  
 



 

BILAG 1 

Teknologiliste med obligatoriske elementer, valgfrie elementer og standardomkostninger 

 

Indsatsområde 1: Malkekvæg, reduktion af ammoniakemission 

Nr. (jf. 

DCA-

rapport) 

Teknologi Obligatoriske elementer 

(minimumskrav til 

teknologien) 

Valgfrie elementer Standard-

omkostning 

1.1.1 Gylleforsuring i 

kvægstalde  

med 

automatisk overvågning af 

syrestand (på støbt 

fundament) 

fuld tank (bruges ved 

påfyldning) 

aflåst hane 

kondensfri syreopbevaring 

syrepumpe, syreventiler og 

styring 

-

løsning 

syretanken mod skader ved 

påkørsel 

(sikkerhedsudstyr) 

-

sensorer med automatisk 

rengøring 

-overvågning af 

gyllestand i ringkanal 

-overvågning af 

gyllestand i lagertank 

 

 r. 700.000/ 

anlæg 

1.3.1 Fasefodring baseret 

på mælkemåling malkestalde og -karusseller 

 

 

Selektionsudstyr:  

med ID-identifika-

tion og software 

- eller 

separationsboks –  

2-vejs 

- eller 

separationsboks –  

3-vejs 

kr. 7.400/ 

mælkemåler 

 

låge 

 

 

boks 

 

 

boks 



 

1.3.2 Fasefodring baseret 

på mælkens 

sammensætning 

mælkens indhold af fedt, 

protein eller urea 

 

 

 

 

Selektionsudstyr:  

med ID-identifika-

tion og software 

- eller 

separationsboks –  

2-vejs 

- eller 

separationsboks –  

3-vejs 

kr. 26.900/ 

måleudstyr 

 

 

 

låge 

 

. 38.100/ 

boks 

 

 

boks 

1.2.1 Teltoverdækning til 

gylletanke  centermast og åbninger for 

adgang og udluftning for 

gylletank med kapacitet ≤ 

3.500 m3 

Eller: 

centermast og åbninger for 

adgang og udluftning for 

gylletank med kapacitet > 

3.500 m3 

 kr. 150.000/ 

teltoverdæknin

g 

 

 

 

teltoverdæknin

g 

1.8 Overvågning af 

drøvtygning, brunst 

og sygdom  

- og 

aktivitetsmåler med 

halstranspondere til 50% af 

køerne.  

PC og 

software 

 1.170 kr./ 

rem 



 

1.5.1 Udstyr til 

automatisk fodring 

med fuldfoder  

Løsning A: 

hængebanevogn og skinner 

til transport og mixing af 

fuldfoder med indbygget 

mixer 

 

Løsning B: 

hængebanevogn og skinner 

til transport af fuldfoder, 

Eller: 

af fuldfoder 

Samt: 

 

 

Til alle løsninger: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

magasin til ensilage 

eller tørre 

foderråvarer 

 

kr. 421.000/ 

hængebane-

vognanlæg  

 

 

 

 

 

hængebane-

vognanlæg 

eller foderbånd 

 

 

 

+ kr. 15.900/ 

m3 

 

+ kr. 5.000/m3 

 

 

 

  



 

 

Indsatsområde 2: Slagtekalve, reduktion af ammoniakemission 

Nr. (jf. 

DCA-

rapport) 

Teknologi Obligatoriske elementer 

(minimumskrav til 

teknologien) 

Valgfrie elementer Standard-

omkostning 

1.1.2 Gylleforsuring i 

kvægstalde  overvågning af syrestand 

(på støbt fundament) 

fuld tank (bruges ved 

påfyldning) 

aflåst hane 

kondensfri syreopbevaring 

syrepumpe, syreventiler og 

styring 

-

løsning 

syretanken mod skader ved 

påkørsel 

(sikkerhedsudstyr) 

-

sensorer med automatisk 

rengøring 

-overvågning af 

gyllestand i ringkanal 

-overvågning af 

gyllestand i lagertank 

 

 Kr. 700.000 

/anlæg 

1.9 Overvågning af 

drøvtygning og 

sygdom 

Drøvtygnings- og 

aktivitetsmåler med 

halstranspondere til 5% af 

kalvene.  

software 

 kr. 1.170/ 

rem 



 

1.5.2 Udstyr til 

automatisk fodring 

med fuldfoder 

Løsning A: 

hængebanevogn og skinner 

til transport og mixing af 

fuldfoder med indbygget 

mixer 

 

Løsning B: 

hængebanevogn og skinner 

til transport af fuldfoder 

Eller:  

fuldfoder 

Samt: 

 

 

 

Til alle løsninger: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

magasin til ensilage 

eller tørre 

foderråvarer 

 

 

hængebane-

vognanlæg  

 

 

 

 

 

hængebane-

vognanlæg 

eller foderbånd 

 

 

 

+ kr. 15.900/ 

m3 

 

+ kr. 5.000/m3 

 

 

Indsatsområde 3: Reduktion af energiforbruget i kvægsektoren (malkekvæg og slagtekalve) 

Nr. (jf. 

DCA-

rapport) 

Teknologi Obligatoriske elementer 

(minimumskrav til teknologien) 

Standardomkostning 

2.1.1 LED-belysning i 

malkekvægstald 

-belysning 

udskiftes til nye LED armaturer inkl. 

LED-lysenheder i malkekvægsstalden 

 

2.1.2 LED-belysning i 

slagtekalvestald 

-belysning 

udskiftes til nye LED armaturer inkl. 

LED-lysenheder i slagtekalvestalden 

 

2.2 Frekvensstyret 

vakuumpumpe i 

malkeanlæg  

Løsning 1: 

vakuumpumpe med frekvensreguleret 

vakuumpumpe 

 

Løsning 2: 

eksisterende vakuumpumpe 

 

4.000/vakuum-

pumpe 

 

 

 

kr. 40.000/vakuum-

pumpe 



 

2.3 Brøndvandskøling 

af mælk 

Løsning 1: 

 

 

Løsning 2: 

 

 

 

 

 

 

2.4 Frekvensstyret 

mælkepumpe og 

mælkeudskiller med 

bufferkapacitet 

Løsning 1: 

 

 

 

 

Løsning 2: 

eksisterende mælkepumpe 

 

 

 

kr. 30.300/ 

mælkepumpe inkl. 

mælkeudskiller  

 

 

kr. 30.300/ 

mælkepumpe inkl. 

mælkeudskiller  

2.5.1 Varmegenind-

vinding fra 

mælkekøling 

(anlæg uden for-

køling med 

brøndvand) 

mellem kølekompressor og 

udeluftkondensator 

or overførsel af varme 

fra kølegas til vand 

vand over pladeveksler 

 

 

2.5.2 Varmegenindvindin

g fra mælkekøling 

(anlæg med for-

køling med 

brøndvand) 

 ind 

mellem kølekompressor og 

udeluftkondensator 

fra kølegas til vand 

vand over pladeveksler 

 

 

 

Indsatsområde 4. Gartneri, reduktion af energiforbruget 

Nr. (jf. 

DCA-

rapport) 

Teknologi Obligatoriske elementer 

(minimumskrav til teknologien) 

Standardomkostning 

3.1 Trempler til 

isolering af 

væksthuses 

nordvendte vægge 

(flerlags polykarbonat kanalplader eller 

kølrumsplader) til isolering af 

fritliggende væksthuses nordvendte væg 

(hele væggen) 

174.000/ 

fritliggende væksthus 



 

3.2 Højisolerende 2- 

eller flerlags 

dækkemateriale til 

isolering af ældre 

væksthuse 

(flerlags polykarbonat kanalplader) til 

isolering af ældre (ofte mere end 25 år) 

fritliggende væksthuses (ofte 20m brede 

huse bygget med sprosser af aluminium) 

nordvæg og tag i nord. 

350.000/ fritliggende 

væksthus 

3.3 Gardinanlæg til 

isolering af 

væksthuse - 

enkeltlags 

være brændbart, eller 

-lagsgardiner bestående af et 

normalt isoleringsgardin kombineret 

med et skyggegardin. Der findes mange 

typer af gardiner med forskellige 

kombinationer af aluminium og 

polyester. Gardinerne skal være ikke-

brændbare. 

Samt: 

trækmotorer) 

 

m2 væksthus 

3.5 Klimacomputer 

med relevant 

software og 

sensorer til 

dynamisk 

klimastyring i 

væksthuse 

software og sensorer for lys, temperatur, 

fugtighed og CO2 i hver væksthusenhed 

dynamisk styring af klima. 

 

klimacomputer 

3.6 LED-belysning til 

væksthuse 

-LED-belysning 

udskiftes til nye LED-armaturer. Inkl. 

LED rør. 

-mængden 

udtrykt i micromol pr. m2 ikke øges i 

forhold til de eksisterende gamle lamper 

el-forbruget reduceres med ca. 50 %. 

 

3.7 Hybridinstallation 

med SONT (HPS) 

og LED-lamper til 

væksthuse 

-belysning 

udskiftes til nye LED armaturer. Inkl. 

LED rør. 

- eller HPS-lamper 

udskiftes til nye SONT- eller HPS- typer 

med elektronisk styring 

af 

afgrødens samlede lysbehov udtrykt i 

micromol. 

Andelen af fotosynteseaktivt lys fra 

LED beregnes på baggrund af de enkelte 

-armatur 

- eller 

HPS-armatur 



 

lampetypers specifikationer for 

mikromol. 

-mængden 

udtrykt i micromol pr. m2 ikke øges i 

forhold til de eksisterende gamle lamper 

el-forbruget reduceres med ca. 50 %. 

3.8 Energieffektiv 

varmepumpe til 

opvarmning i 

væksthuse 

større end 4 SCOP 

 85.000/varmepumpe 

 

Indsatsområde 5. Gartneri, reduktion af næringsstofforbruget 

Nr. (jf. 

DCA-

rapport) 

Teknologi Obligatoriske elementer 

(minimumskrav til 

teknologien) 

Valgfrie elementer Standard-

omkostning 

4.1 Gødningsblander 

og gødnings-

computer til styring 

af gødning i 

produktion af tomat 

og agurk i væksthus 

(glashus, plasthus 

eller tunnel) 

gødningsblander med 

integreret kontrolenhed og 

software  

 kr. 162.000/ 

gødnings-

blander 

4.2 Gødningsblander 

og gødnings-

computer til styring 

af gødning i 

produktion af 

grøntsager, 

krydderurter, bær 

og potteplanter i 

væksthus (glashus, 

plasthus eller 

tunnel) 

gødningsblander med 

integreret kontrolenhed og 

software 

 kr. 162.000/ 

gødnings-

blander 

4.3 Gødningsblander 

og gødnings-

computer til styring 

af gødning i 

produktion af 

udplantningsplanter 

og 

planteskolekulturer 

i væksthus 

(glashus, plasthus 

gødningsblander med 

integreret kontrolenhed og 

software 

 kr. 162.000/ 

gødnings-

blander 



 

eller tunnel) eller 

på containerplads 

4.4 Recirkulering af 

gødevand i 

produktion af tomat 

og agurk i væksthus 

(glashus, plasthus 

eller tunnel) 

ke (1 stk. 

pr. dyrkningsenhed). 

 

 

 

Avanceret 

gødningsblander som 

kan blande returvand 

og råvand med 

integreret udstyr til 

måling af 

ledningsværdi og 

næringsstofindhold. 

kr. 380 m3 

 

kr. 162.000/ 

gødnings-

blander 

4.5 Recirkulering af 

gødevand i 

produktion af 

grøntsager, 

krydderurter, bær 

og potteplanter i 

væksthus (glashus, 

plasthus eller 

tunnel) 

ngstanke (1 stk. 

pr. dyrkningsenhed). 

 

 

 

 

Avanceret 

gødningsblander som 

kan blande returvand 

og råvand med 

integreret udstyr til 

måling af 

ledningsværdi og 

næringsstofindhold. 

kr. 380 m3 

 

kr. 162.000/ 

gødnings-

blander 

4.6 Recirkulering af 

gødevand i 

produktion af 

udplantningsplanter 

og 

planteskolekulturer 

i væksthus 

(glashus, plasthus 

eller tunnel) eller 

på containerplads 

pr dyrkningsenhed). 

 

 

 

 

Avanceret 

gødningsblander som 

kan blande returvand 

og råvand med 

integreret udstyr til 

måling af 

ledningsværdi og 

næringsstofindhold. 

kr. 380 m3 

 

kr. 162.000/ 

gødnings-

blander 

 

Indsatsområde 6. Gartneri (konventionel), reduktion af pesticidforbruget 

Nr. (jf. 

DCA-

rapport) 

Teknologi Obligatoriske elementer 

(minimumskrav til teknologien) 

Standardomkostning 

5.6 Lugerobot til 

rækkeafgrøder af 

grøntsager 

kamera(er). 

 

 

visionbaserede information. 

/række 



 

Alle elementer er integreret i samme 

redskab. 

5.7 Autostyring af 

mekanisk 

ukrudtsbekæmpel

se i grøntsager 

Løsning 1: 

 

 

visionbaserede information . 

inde eller 

strigletænder. 

 

Løsning 2: 

 

 

visionbaserede information . 

strigletænder. 

 

Løsning 3: 

 

 

 

visionbaserede information . 

strigletænder. 

 

Udstyret monteres på eksisterende 

radrenser. 

 kr. 251.000/løsning 

 

 

 

 

 

 

 

 kr. 245.000/løsning 

 

 

 

 

 

 

 

 kr. 451.000/løsning 

5.8 Mekanisk 

ukrudtsbekæm-

pelse i flerårige 

vedagtige 

rækkeafgrøder 

(frugt, bær og 

planteskoleplanter

) 

 

sideforskudt udstyr såsom fræser, 

skuffejern, tallerkenharve eller roterende 

nylonsnore til jordbearbejdning eller 

ukrudtsbekæmpelse i rækker af frugt og 

bær (0,5-1 m på hver side af træ/busk-

rækken). 

 kr. 211.000/maskine,  

2-sidet 

5.11 Tunnel eller 

plasthus til 

dyrkning af bær 

-tunnel (1-flere stk. 

enkeltstående eller 1 stk. multispan) 

eller 

-tunnel (1-flere stk. 

enkeltstående eller 1 stk. multispan) 

eller 

-væksthus (kraftigere 

konstruktion). 

 kr. 130/m2 tunnelareal 

5.12 Tunnel eller 

plasthus til 

dyrkning af 

grøntsager 

-tunnel (1-flere stk. 

enkeltstående eller 1 stk. multispan) 

eller 

-tunnel (1-flere stk. 

enkeltstående eller 1 stk. multispan) 

eller 

 kr. 130/m2 tunnelareal 



 

-væksthus (kraftigere 

konstruktion). 

5.13 Regntag over 

frugt og bær til 

forebyggelse af 

svampesygdomm

e 

markiser:  

- Pæle og wirer til at holde markisen,  

- markiser bestående af gennemsigtigt 

hvidt plast eller presenning. 

 

Regntag kan etableres ved indkøb af 

færdige markiser. 

Alternativt og som en billigere løsning 

kan regntag etableres ved indkøb af 

materialer til selvbyg hvor 

plast/presenning kan fjernes om 

vinteren. 

Enkeltrække (inkl. 

selvbyg)  

 

 

Systemer der dækker flere 

rækker, inkl. 

vinteropbevaring: 

 

5.15 Høstmaskine til 

skånsom høst af 

bær 

- høstmaskine til 

skånsom høst af industribær. 

Krav der skal opfyldes for at opnå 

skånsom høst: 

samleplader som samler buskenes grene 

i stedet for at dele dem. 

hjælp af rystebøjler i stedet for at blive 

slået af. 

skal kunne justeres. 

som kører hele vejen fra høst til 

aftømning. Bærrene bliver i samme kop 

fra høst til aftømning. 

der drysser ved siden af båndet samles 

op i stedet for at lande på jorden. 

kr./maskine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


