
EPIZOOTI

Vad kan du få ersättning för när dina djur drabbas av en 
epizootisjukdom? 
Du kan få ersättning för kostnader och förluster, som uppstått på grund av beslut, som Jordbruks
verket har fattat med stöd av epizootilagen (1999:657). 

Du kan få ersättning för:

• förlorat djurvärde

• kostnader för särskilda åtgärder vid slakt

• kostnader för smittrening utöver normal rengöring 

• produktionsbortfall för tomma platser

Förlorat djurvärde
Du får ersättning för förlorat djurvärde när djur avlivas enligt avlivningsbeslut. Djuren ska värderas 
av en värderingsman, som Jordbruksverket utser. 

Smittrening
Du får ersättning för åtgärder enligt saneringsplanen som utredande veterinär upprättar i samråd 
med dig. Du får inte ersättning för normal rengöring som du ska göra i vanliga fall. Jordbruksverket 
gör avdrag för de åtgärder som innebär att du får en standardhöjning efter saneringen jämfört med 
tidigare. Målningsarbete är ett exempel på standardhöjning, eftersom du får en bättre och mer 
lättskött yta efter målningen. Står det i saneringsplanen att viss inredning ska kasseras, reducerar 
Jordbruksverket ersättningen beroende på ålder på det kasserade materialet.

Det merarbete du själv gör ersätter Jordbruksverket enligt två nivåer. Saneringsarbete ersätter vi 
med 250 kr/tim och annat merarbete med 200 kr/tim, om du inte kan styrka en annan timpenning. 
Har du använt maskiner till detta arbete, ersätter vi dessa enligt referensmaterial för maskinarbete. 
Ersättningsnivån för djurvärde och smittrening är 100 procent. 

Produktionsbortfall
Du får ersättning för produktionsbortfall. Det ska beräknas genom att uteblivna intäkter minskas 
med inbesparade kostnader. Ersättningsnivån för produktionsbortfall är i de flesta fall 50 procent. 
För vissa särskilt allvarliga sjukdomar som BSE, Scrapie, Nor98 och mul och klövsjuka är 
ersättningen 100 procent.

Du ska minimera dina kostnader och förluster. Ersättningen kan jämkas enligt 16 § epizootilagen 
(1999:657), om du uppsåtligen eller genom vårdslöshet själv medverkat till att det har uppstått 
kostnader eller förluster. Detta gäller också om du inte rättar dig efter föreskrifter och fattade 
beslut.

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, tfn 036-15 50 00 
om du har ytterligare frågor. 

Sjukdomar hos djur
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VAD FÅR DU INTE ERSÄTTNING FÖR? 
• kostnader och förluster som beror på sjukdomen, t.ex. för medicin och veterinärvård 

• moms

• kostnader för att sammanställa ansökan om ersättning

• kostnader för ekonomisk och juridisk rådgivning

NÄR KAN DU SÖKA ERSÄTTNING?
Du kan söka ersättning när du haft en kostnad eller förlust. Ansökan om ersättning för djurvärden 
och destruerade ägg ska ha kommit in till Jordbruksverket senast 2 månader efter att djuren har 
avlivats eller äggen har destruerats. För övriga anspråk gäller att din ansökan kommer in till 
Jordbruksverket inom 6 månader från att smittförklaringen har hävts. När en ansökan har kommit 
in för sent är rätten till ersättning förlorad.

För att du inte ska drabbas av alltför stora ekonomiska påfrestningar kan Jordbruksverket betala ut 
förskott. 

VAD SKA DIN ANSÖKAN INNEHÅLLA?
• personuppgifter

• bankkontonummer och bank där du vill ha ersättningen insatt

• din underskrift och summering av kostnader och förluster

• vad du vill ha ersättning för och hur mycket du vill ha i ersättning

• underlag som styrker dina anspråk

• värderingsintyg för avlivade djur

• kopior av fakturor och betalningsdokument som styrker dina utgifter

• dagboksanteckningar, när ansökan gäller merarbete och smittrening. Anteckningarna 
ska visa vilket arbete som har utförts, vem som har gjort det, antalet arbetstimmar och de 
eventuella maskiner som har använts

• produktionsuppgifter som är specifika för din gård när ansökan gäller produktionsbortfall

Jordbruksverket, 551 82 Jönköping. Tfn 036-15 50 00 (vx). 
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SJUKDOMAR HOS FLERA DJURSLAG   
• mul- och klövsjuka   
• vesikulär stomatit   
• rift valley fever   
• bluetongue   
• rabies   
• transmissibla spongiforma enecephalopatier (TSE)
• Aujeszkys sjukdom   
• mjältbrand   
• paratuberkulos   
• brucellos hos livsmedelsproducerande djur tuberkulos av 

bovin och human typ 
  
SJUKDOMAR HOS ODLAD FISK   
• infektiös laxanemi (ISA)  
• viral haemorrhagisk septikemi (VHS) 
• infektiös hematopoietisk nekros (IHN)  
• spring viraemia of carp (SVC)   
• infektiös pankreasnekros (IPN) med undantag för  

serotyp ab  
 
SJUKDOMAR HOS ÖVRIGA DJURSLAG   
• filovirusinfektion hos primater   

SJUKDOMAR HOS SVIN   
• swine vesicular disease (SVD)   
• afrikansk svinpest (ASF)   
• klassisk svinpest (CSF)   
• porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS)  

SJUKDOMAR HOS NÖTKREATUR  
• boskapspest   
• elakartad lungsjuka   
• lumpy skin disease   
• infektion med bovint herpesvirus 1 
  
SJUKDOMAR HOS FÅR OCH GET   
• peste des petits ruminants (PPR)  
• får- och getkoppor 
 
SJUKDOMAR HOS HÄSTDJUR   
• afrikansk hästpest (AHS)   
• virala encephaliter och encephalomyeliter  
 
SJUKDOMAR HOS FÅGLAR   
• aviär influensa (LPAI-virus)   
• newcastlesjuka (ND)  
• aviär influensa (hönspest, HPAI-virus)  
  

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, tfn 036-15 50 00 
om du har ytterligare frågor. 

Följande sjukdomar omfattas av epizootilagen (1999:657)


