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När du får extra kostnader och förluster
på grund av att dina djur drabbats av 
salmonella, kan du få ersättning från 
staten. Förutsättningen är att dessa har
uppstått pga ett beslut från Jordbruks -
verket. Tänk på att du måste ansöka om
ersättning hos Jordbruksverket. 

VILKA KOSTNADER FÅR DU 
ERSÄTTNING FÖR?

Du får ersättning för följande kostnader:
– förlorat djurvärde och slakt i särskild

ordning
– smittrening
– produktionsbortfall.

Du får ersättning för förlorat djurvärde
när du avlivat dina djur enligt avlivnings-
beslut. Djuren ska vara värderade av en
värderingsman som Jordbruksverket an-
visar. Du kan också få ersättning för extra
kostnader vid slakt.

För själva smittreningen gäller att du får
ersättning för de åtgärder som nämns i 
saneringsplanen, som en utredande vete-
rinär upprättar i samråd med dig. Normal
rengöring, som du gör även i vanliga fall,
får du inte ersättning för. Jordbruksverket
gör ett avdrag för de åtgärder som inne-
bär att du får en standardhöjning efter 
saneringen jämfört med tidigare. Mål-
 ningarbete är ett exempel på standardhöj-
ning, eftersom du får en bättre och mer
lättskött yta efter målningen.

Står det i saneringsplanen att viss inred-
ning inte kan saneras utan ska kasseras,
kan du få ersättning för köp av ny inred-
ning. Jordbruksverket kan reducera 
ersättningen beroende på ålder och stan-
dard på det kasserade materialet. Köper
du inventarier för högst 2 000 kronor får

du ersättning med 50 procent av inköps -
värdet.

Produktionsbortfall får du ersättning för.
Det gäller också annat inkomstbortfall
som du kan ha. Jordbruksverket betalar ut
ersättning för din nettointäkt minskat med
räntekostnader och arbetskostnad.   

Det arbete du gör själv ersätter Jord-
bruksverket med den genomsnittliga tim-
penning som är praxis för en lantarbetare
på orten. Har du använt maskiner till
hjälp, ersätter Jordbruksverket detta 
arbete enligt referensmaterial för maskin-
arbeten. 

Den högsta ersättning som Jordbruksver-
ket betalar ut är 70 procent av det ansökta
beloppet. Då måste du vara ansluten till
den frivilliga salmonellakontrollen. 

VILKA KOSTNADER FÅR DU INTE 
ERSÄTTNING FÖR?

Följande kostnader får du inte ersättning
för:
– medhjälp vid provtagning
– skyddskläder
– kostnader som beror på själva sjukdo-

men 
– kostnader för ansökan eller ekonomisk

rådgivning
– moms.
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SÅ HÄR SÖKER DU ERSÄTTNING

Det finns en blankett, som du kan an-
vända. Där framgår ytterligare vilka upp-
gifter som du bör bifoga din ansökan. 

Ansökan ska innehålla ditt namn och öv-
riga personuppgifter samt bankkonto-
nummer och bank, där du vill att pengarna
ska sättas in.

Du ska också skriva vad det är du vill ha er-
sättning för och hur mycket du vill ha. Tänk
på att det är saneringsplanen som styr vilka
kostnader som du kan få ersättning för.

Skicka med underlag som visar dina kost-
nader. För att du ska få ersättning för djur-
värdet måste det finnas ett värderings intyg
eller en slaktavräkning. 

Bifoga kopior av fakturor på övriga åt-
gärder du gjort. Det ska framgå av faktu-
rorna vilka arbeten som gjorts, antal
arbetstimmar, inköp av material och annat
som är viktigt för själva smittreningen.
Eftersom du bara får ersättning för de fak-
turor som är betalda, bör du spara kvittona
så att du på begäran kan skicka dem till
Jordbruksverket. 

Du bör skicka in noggranna dagboksan-
teckningar som visar vad du har gjort när
det gäller smittreningen och antal timmar
som du lagt ner på arbetet. Har du använt
någon maskin till hjälp vid saneringsar-
betet, ska du skriva vilka maskiner du an-
vänt (typ, modell, storlek).

Vid produktionsbortfall ska du bifoga spe-
cifika produktionsuppgifter för din gård.
Jordbruksverket betalar ut ersättning för
förlust av din nettointäkt minskat med
räntekostnader och arbetskostnad. 

NÄR SKA DU SÖKA ERSÄTTNING?

Så fort du har fått ett arbete utfört och fått
en faktura på åtgärden kan du söka ersätt-
ning för kostnaden. Du kan skicka in flera
ansökningar för att på så sätt dela upp
dina kostnader. 

Du måste söka ersättning inom sex måna-
der från det datum då spärrförklaringen
hävdes. Observera att detta även gäller
delhävningar. Det innebär att du måste
söka ersättning för de kostnader och för-
luster som avser de byggnader eller del av
produktion som hävningen avser inom 6
månader från det datum som står på spärr-
hävningsblanketten. 

Om en ansökan kommer in efter sex må-
nader, kan Jordbruksverket bara pröva
den om det finns särskilda skäl.

För att du inte ska drabbas av alltför stora
ekonomiska påfrestningar, kan Jord-
bruksverket betala ut ett förskott till dig,
så att du kan få en del av din ersättning
snabbt. 
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Jordbruksverket
551 82 Jönköping
Tfn 036-15 50 00 vx
E-post: jordbruksverket@jordbruksverket.se
Webbplats: www.sjv.se
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VART SKICKAR DU DIN ANSÖKAN?

Skicka din ansökan till Jordbruksverket, Fiskerienheten, 551 82 Jönköping.

VART VÄNDER DU DIG FÖR FRÅGOR OM ERSÄTTNINGEN?

Kontakta Jordbruksverket, Fiskerienheten, tel 036-15 50 00, om du har ytterligare
frågor. 

NÄR FÅR DU ERSÄTTNINGEN?

Jordbruksverket betalar normalt ut ersättningen inom 14 dagar.

Regler för ersättning för olika djurslag  Procent av kostnaden, 
på gården som ersätts när gården

deltar i frivilligt inte deltar
förebyggande frivilligt
kontrollprogram förebyggande 
kontrollprogram

Nöt
1. Om du har köpt fler än 150 nötkreatur från fler 0 % 0 %

än 5 besättningar under 12-månadersperioden
omedelbart före den tidpunkt, då sjukdom 
konstaterades eller smitta påvisades

2. Nötproduktion i övriga fall 70 % 50 %

Svin
1. Om du har köpt sammanlagt fler än 150 gyltor 

eller gyltämnen eller sammanlagt fler än 1 500 
smågrisar eller tillväxtgrisar från fler än 5 be-
sättningar under 12-månadersperioden omedel-
bart före den tidpunkt, då sjukdom konstatera-
des eller smitta påvisades 70 % 0 % 

2. Om du producerar smågrisar i suggpoolsystem 
med fler än 5 satellitbesättningar 70 % 0 %

3. Svinproduktion i övriga fall 70 % 50 %

Fjäderfä
1. Om du producerar fler än 5 000 slaktkyck-

lingar per år 0 % 0 %
2. Om du bedriver avel i flera led för produktion 

av slaktkycklingar 0 % 0 %
3. Annan än ovanstående där du producerar fler 

än 50 000 daggamla fjäderfän per år 70 % 0 %
4. Om du bedriver avel i flera led för produktion 

av fjäderfän 70 % 0 %
5. Fjäderfäproduktion i övriga fall 70 % 50 %

Övriga djurslag
Om du bedriver produktion med övriga djurslag 70 % 50 %

F
ot

o:
 U

rb
an

 W
ig

er
t

OVR114_Ans_ers_zoonos.qxd:1  09-05-06  15.59  Sida 4


