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Kvægerstatningsordningen 
 
Bilag vedrørende: Bovin Spongiform Encephalopati (BSE) 
 
Kategori: Gruppe I 
 
Når et kreatur mistænkes for at have BSE, sætter Fødevarestyrelsen følgende dyr, embryoner 
eller æg under offentligt tilsyn: 
 

1. Samtlige kreaturer i de besætninger, hvor det mistænkte kreatur har opholdt sig siden dets 
fødsel. Dette gælder dog ikke kreaturer i besætninger, hvortil det mistænkte kreatur er ind-
gået på et tidspunkt, som ligger efter den øvre grænse for fødselskohorten. 
 

2. Et kreatur, der er flyttet til en anden besætning, og som er en del af fødselskohorten  
 

3. Når det mistænkte kreatur er et hundyr, sættes alt afkom, som er født i perioden på 2 år 
umiddelbart før det tidspunkt, hvor kreaturet er sat under mistanke under offentligt tilsyn. 
Desuden sættes alt afkom, som er født efter dette tidspunkt under offentligt tilsyn. 
 

4. Andre drøvtyggere, hvor der kan påvises en fodringsmæssig sammenhæng med det mis-
tænkte kreatur på et tidspunkt, hvor der kan have været risiko for smitte. 
Fødevareregionen ophæver det offentlige tilsyn for de kreaturer, som ikke er en del af fød-
selskohorten, når fødevareregionen har identificeret disse kreaturer.  
 

5. Foder og andet materiale, som kan være kontamineret med BSE-smitte, må ikke flyttes fra 
ejendomme, som har drøvtyggere under offentligt tilsyn, medmindre det føres til destruktion 
efter fødevareregionens anvisning. 

 
 
Fødselskohorten fastsættes som anført i skemaet. 
Alder på det mistænkte 
eller smittede kreatur  

Dato for den nederste grænse for 
fødselskohorten  

Dato for den øverste grænse for 
fødselskohorten  

6 år og derunder. 1½ år før fødselsdato. 1½ år efter fødselsdato. 

7 år. Alle kreaturer med fødselsdato før 
det mistænkte eller smittede kreatur. 2 år efter fødselsdato. 

8 år. Alle kreaturer med fødselsdato før 
det mistænkte eller smittede kreatur. 3 år efter fødselsdato. 

9 år. Alle kreaturer med fødselsdato før 
det mistænkte eller smittede kreatur. 4 år efter fødselsdato. 

10 år og opefter. Alle kreaturer med fødselsdato før 
det mistænkte eller smittede kreatur. 

5 år og stigende med 1 år for hvert 
hele år det mistænkte eller smitte-
de kreatur er ældre. 

Kreaturer i fødselskohorten og det mistænkte eller smittede kreatur skal ikke nødvendigvis have opholdt sig i besætnin-
gen på samme tidspunkt. 
 
For et mistænkt eller smittet kreatur, som er 6 år eller derunder, omfatter fødselskohorten alle kreaturer i den besætning, 
hvor det mistænkte eller smittede kreatur er født med fødselsdato i perioden fra 1½ år før, til 1½ år efter det mistænkte 
eller smittede kreaturs fødselsdato. Hvis det mistænkte kreatur er flyttet til en anden besætning omfatter fødselskohorten 
de kreaturer i besætningen, som har fødselsdato i perioden fra 1½ år før det mistænkte eller smittede kreaturs indgang i 
besætningen til 1½ år efter det mistænkte eller smittede kreaturs fødselsdato. 
 
Fødselskohorten for et mistænkt eller smittet kreaturer på 7 år og derover omfatter alle kreaturer med fødselsdato før 
den øverste grænse for fødselskohorten i den besætning, hvor det mistænkte eller smittede kreatur er født, samt i den 
eller de besætninger, som det mistænkte eller smittede kreatur eventuelt er flyttet til inden datoen for den øverste græn-
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se for fødselskohorten. Fødselskohorten omfatter dog ikke kreaturer flyttet fra besætningen til en anden besætning mere 
end 1½ år før det mistænkte eller smittede kreaturs fødsel eller anden indgang i besætningen. 
 
Smitte med BSE 
 

1. Et mistænkt kreatur skal anses for at være smittet med BSE, hvis referencelaboratoriet finder det 
indsendte materiale fra dyret positivt ved en bekræftende undersøgelse for BSE.  
 

2. Når et kreatur anses for at være smittet med BSE, kan de drøvtyggere, som er under offentligt tilsyn 
kræves aflivet. Beslutning om aflivning træffes af Fødevarestyrelsen. 
 

3. Fødevareregionen kan fravige bestemmelsen i pkt. 2 for enkelte drøvtyggere eller en gruppe af drøv-
tyggere, hvis det kan dokumenteres, at de pågældende drøvtyggere ikke har haft adgang til samme 
foder som det smittede kreatur. 
 

4. Fødevareregionen foranstalter aflivning, prøveudtagning og transport til et kategori 1 forarbejdnings-
anlæg af de aflivede drøvtyggere. 
 

5. Fødevareregionen foranstalter rengøring af fodersystemer, siloer og andre steder, hvor foder, der 
kan have overført smitte med BSE, har været opbevaret på den eller de ejendomme, hvor det smit-
tede dyr har opholdt sig. Fødevareregionen kan dog undlade at foranstalte rengøring, hvis fødevare-
regionen vurderer, at det er usandsynligt, at der er foderrester tilbage fra den periode, som fødsels-
kohorten dækker. 
 

6. Når fødevareregionen vurderer, at alle drøvtyggere, som har haft risiko for at være smittet med BSE 
fra samme smittekilde, som det positive kreatur, er fjernet fra ejendommen, og at alt smittefarligt ma-
teriale er fjernet fra ejendommen, ophæver fødevareregionen skriftligt det pålagte offentlige tilsyn. 
 

Fødevarestyrelsen yder erstatning for følgende: 

1. Aflivede dyr jf. bekendtgørelse om udgifter og erstatning ved bekæmpelse og forebyggelse af hus-
dyrsygdomme. 
 

2. Værdien af destruerede slagtekroppe, bortskaffelse på kategori 1-forarbejdningsanlæg af slagte-
kroppe og refunderer en del af slagteomkostningerne ved kassation af slagtekroppe. 
 

3. Alle øvrige udgifter, der afholdes i forbindelse med denne bekendtgørelse, er Fødevarestyrelsen 
uvedkommende. 
 

4. Delvis erstatning for driftstab (p.t. 8% af værdien af aflivede/fjernede dyr).  
 
 

Kvægerstatningsordningen yder erstatning for følgende: 
 

Kvægerstatningsordningen dækker den resterende del af dokumenteret driftstab. 
 


