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Kvægerstatningsordningen 
 
Bilag vedrørende: Salmonella infektion 
 
Kategori: Gruppe II 
 

Driftstab som følge af udbrud af salmonellose 
Kun særligt definerede tab kan indregnes i opgørelsen, og reglerne kan ændres eller ordningen 
ophæves af L&F Kvægs bestyrelse med kort varsel. 
 
Tab, som ligger mere end 3 måneder forud for modtagelsen af ansøgningen hos VFL Kvæg, kan 
ikke medtages i driftstabsopgørelsen, men tab, som optræder senere, kan medtages i en supple-
rende ansøgning. 
 
Kvægerstatningsordningen yder ikke erstatning for omkostninger til særslagtninger. 
 
Dækningsområde 
I tabsopgørelsen kan kun indgå 
 

 tab vedrørende produktion efter kastning, 

 tab ved nedgang i mælkeproduktion på grund af akut salmonellose, 

 omkostninger til den nødvendige diagnosticering af udbruddet og nødvendige behandlinger 
af syge dyr. 

 
 
 
Opgørelse af tab ved kastninger skal for malkekvæg ske efter Kvægerstatningsordningens mo-
del, hvor tabet beregnes ved hjælp af standardlaktationskurverne (Håndbog i Kvæghold) efter dy-
rets afstand fra seneste kælvning og seneste inseminering/løbning på tidspunktet for kastning. 
 
Tabet beregnes for overlevende dyr som tabt mælkeproduktion gange besætningens normale af-
regningspris pr. kg EKM. 
 
Ved beregning af driftstab i situationer, hvor det efter dyrs død ikke umiddelbart er veterinært for-
svarligt at indsætte erstatningsdyr, beregnes tabet vedrørende de døde dyr som tabt mælkepro-
duktion gange besætningens normale dækningsbidrag pr. kg. EKM. Der er jo ikke omkostninger til 
fodring eller pasning af døde dyr. 
 
Ved kødkvæg beregnes det som mistet dækningsbidrag på den manglende kalv. 
 
Driftstab for et dyr kan ikke indgå i tabsopgørelsen med et beløb, som overstiger forskellen mellem 
slagteprisen og indkøbsprisen for et tilsvarende, men drægtigt dyr med en avlsværdi svarende til 
landsgennemsnittet. 
 
Diagnosen kastninger p.g.a. salmonellose skal bekræftes ved laboratoriemæssig påvisning af sal-
monellabakterier i fostermateriale. Der kræves ikke undersøgelse af alle kastede fostre, men rime-
lig sikkerhed for, at alle tilfælde medtaget i tabsopgørelsen kan henføres til salmonellose. 
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Tab ved nedgang i mælkeproduktion på grund af akut salmonellose opgøres principielt som 
forskellen mellem den aktuelle mælkeleverance og mælkeleverancen, som den ville have været 
uden udbruddet. I tabsopgørelsen godkendes ikke mælketab, som forekommer senere end 1 må-
ned efter sygdomsudbruddets start, eller - ved udbrud som varer længere - som optræder efter den 
akutte sygdomsperiode. 
 
I praksis kan opgørelsen udarbejdes lidt varieret afhængigt af de særlige forhold i besætningen. 
Eksempelvis ud fra ydelsesnedgang hos de enkelte akut angrebne køer, ud fra forskel i leverance 
før og efter udbrud korrigeret for kælvninger i erstatningsperioden, eller ud fra forskel i leverance i 
forhold til det forrige år. 
 
Driftstab for et dyr kan ikke indgå i tabsopgørelsen med et beløb, som overstiger forskellen mellem 
slagteprisen og indkøbsprisen for et tilsvarende, men drægtigt dyr med en avlsværdi svarende til 
landsgennemsnittet, og ejeren skal have gjort, hvad der er muligt for at minimere nedgangen i 
mælkeleverancen. 
 
Den manglende mælkeleverance værdiansættes efter prisen ved ordinær afregning. 
 
Der skal medsendes dokumentation for alle beregningerne. 
 
Hvor dokumentation for tabene er utilstrækkelig, vil VFL, Kvæg som hovedregel vurdere mælkele-
verancerne før, under og efter udbruddet samt i de tilsvarende perioder året i forvejen. Kvoteudnyt-
telsesgraden og kælvningsforløb for besætningen vil også blive vurderet i denne forbindelse. 


