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Kvægerstatningsordningen 

 

  

Hovedretningslinier for driftstabsstøtte i forbindelse med restriktioner 
pålagt kvægbesætninger på grund af infektionssygdomme, uønskede 
stoffer i foder e.l.  
 
Ejere af kvægbesætninger, hvor Fødevarestyrelsen har påbudt restriktioner for den enkelte be-
sætning for en periode tilbydes driftstabsstøtte, hvis L&F Kvæg skønner, at der er tale om en situa-
tion, hvor den enkelte besætningsejer ikke selv skal bære det fulde ansvar. 

 
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri skal i forbindelse med skriftlig modtagelse af påbud 
om restriktioner orientere besætningsejeren om gældende regler. 
 
Ved kopi fra ministeriet orienteres VFL Kvæg om påbudet. 
 
Kvægerstatningsordningen udbetaler ikke kompensation for driftstab opstået inden for 30 dage 
efter indførelsen af omsætningsrestriktioner, hvis tabene alene er opstået som følge af sådanne 
restriktioner.  
 

Driftstabsperiodens længde er afhængig af bl.a. sygdommens art og øvrige forhold, som har be-

tydning for smittespredning. Fødevarestyrelsen tager stilling fra sag til sag og følger i øvrigt de til 

enhver tid gældende love og bekendtgørelser på området – herunder den enkelte infektionssyg-

dom. 

 

Det forudsættes, at besætningsejeren arbejder aktivt for at minimere det samlede driftstab. Ejer 

skal løbende være i kontakt med Fødevarestyrelsen og VFL Kvæg og aftale eventuelle særlige 

forholdsregler. Hvis ejer afviser anvisninger fremsat af VFL Kvæg til nedbringelse af driftstab, bort-

falder retten til erstatning fra Kvægerstatningsordningen. Anvisningerne skal kunne gennemføres 

på et niveau, som modsvarer niveauet i besætningen. Der kan ikke ydes erstatning for forholdsreg-

ler, som ejer på egen hånd iværksætter, og som efterfølgende viser sig at forøge tabet. 

 
Kvægerstatningens regler om selvrisiko er gældende også i dette bilag. 

 

Driftstab 

Besætninger under offentligt tilsyn er pålagt en række restriktioner, som griber ind i besætningens 

normale drift, og som dermed kan give tab. Disse tab er begrænsede til den periode, hvor besæt-

ningen har været under offentligt tilsyn. Forhold før og efter tilsynet kan ikke regnes med som tab 

ved tilsynsperioden.  

 

Mælk 

Mælk, som på grund af tilsynet ikke kan leveres til mejeriet, kan betragtes som driftstab. Mælk, der 

kan opfodres på ejendommen, har kun normal foderenhedsværdi, som er væsentligt lavere end 

den pris, der kan opnås fra mejeriet.  

 

Slagtedyr 

Dyr, som ikke kan leveres til slagtning i en tilsynsperiode, mister ikke deres værdi. Der kan være 

en marginal betragtning over foderomkostning og værdi af tilvækst, men det vil være et meget be-
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grænset tab. Hvis dyret indgår i en kontraktproduktion, og hvis tilsynet forsinker levering af dyret så 

meget, at det taber en kontraktligt aftalt merpris, må det medregnes som driftstab. 

 

Levedyr 

Dyr, som ikke kan sælges til levebrug i en tilsynsperiode, skal beholdes, indtil tilsynet ophører. 

Ekstra påløbne foderomkostninger fratrukket eventuel værdi af tilvækst kan indregnes som drifts-

tab.  

 

Man kan ikke medregne det som tab, hvis dyr solgt efter ophævelsen af tilsynet ikke kan opnå den 

salgspris, besætningsejeren havde forventet. De veterinære myndigheder ophæver tilsynet, når de 

finder, at årsagen til at holde besætningen under tilsyn ikke mere er til stede. Dyrene i besætnin-

gen må således ud fra faglige synspunkter anses for at være lige så sunde og raske som dyr fra 

besætninger, der ikke har været under tilsyn. Derfor kan man ikke yde erstatning, selv om nogle 

købere måtte holde sig tilbage fra at købe dyr fra besætningen, og priserne måske derved måtte 

blive lavere. 

 

Udgifter til påbudt ekstra rengøring og desinfektion kan medregnes i driftstabet, hvis den almindeli-

ge hygiejne i besætningen ved tilsynets begyndelse kunne betragtes som normal. 

 

Der kan ikke medregnes beløb til dækning af ekstra arbejde. 

 

Der kan ikke medregnes beløb til rådgivning og opgørelser. 

 

Der kan ikke medregnes beløb til renter eller til finansieringsomkostninger. For at begrænse rente-

tab og finansieringsomkostninger kan der i sagens forløb foretages á conto udbetalinger, der sam-

let ligger under det på tidspunktet opståede driftstab. Endeligt driftstab kan udbetales, når alle re-

striktioner er ophævet. 

 

Særlige forhold ved meget lange tilsynsperioder 

Såfremt mælken kan leveres til mejeriet, men der ikke må sælges dyr til levebrug fra besætningen, 

kan en meget lang tilsynsperiode eventuelt medføre overskridelse af den mælkemængde, besæt-

ningen kan levere uden at blive pålagt superafgift.  Hvis dyrene kun kan leveres til slagtning (even-

tuelt specialslagtning) i stedet for levebrug, kan det bevirke et meget stort tab i situationer med 

behov for en midlertidig reduktion af besætningen for at undgå kvoteoverskridelse. Hvis en sådan 

situation kan forudses at opstå, skal der foretages en faglig vurdering af, hvordan man begrænser 

det samlede tab mest muligt samtidig med at besætningens produktionspotentiale fastholdes på et 

niveau, der muliggør udfyldelse af ejendommens mælkekvote i det følgende kvoteår. 

 

Såfremt der ikke må leveres dyr til levebrug eller slagtning fra besætningen, kan en meget lang 

tilsynsperiode medføre ophobning af dyr i besætningen. Det medfører ekstra foderomkostninger 

(vedligeholdelsesfoder), der kan indregnes som tab. Det kan medføre tab af kontraktligt aftalte 

merpriser. Endelig kan ophobningen af dyr blive så stor, at det ud fra dyrevelfærds-mæssige (og 

eventuelt dyreværnsmæssige) betragtninger bliver uacceptabelt. I sådanne tilfælde må der foreta-

ges en faglig vurdering af, hvordan det samlede tab begrænses mest muligt. Er det eventuelt mu-

ligt at opstalde dyr i et nærliggende staldanlæg, eller er det nødvendigt at foretage nedslagning af 

et antal dyr.  

 


