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Kvægerstatningsordningen 

Hovedretningslinier for beregning og udbetaling af saneringsstøtte 
ved bortslagtning af besætning 

 
I forbindelse med saneringer for IBR eller Leukose (EBL) og ved offentligt foranstaltede sane-
ringer bortfalder selvrisikoen helt, medmindre besætningsejer har handlet på en sådan måde, 
at infektionen kan siges at være forskyldt. 

 

 

1. VFL Kvæg træffer i tilfælde, hvor en besætning ønskes bortsaneret (typisk IBR/IPV eller 

EBL), foranstaltninger til sikring af en hurtig sanering af besætningen. 

 

Kreaturer, som indebærer en smitterisiko for andres dyr, skal slagtes snarest muligt og 

inden for 8 dage. Kreaturerne er karakteriseret som grupper af dyr, hvor den akutte infek-

tionsfare med aktiv virusudskillelse endnu ikke er overstået, 

 

 Slagtning af øvrige dyr skal foregå snarest og senest 4 uger efter den dato, hvor besæt-

ningen er udpeget til sanering. 

 

2. Besætningsejeren skal snarest - efter en blodprøveundersøgelse af besætningen med 

henblik på afklaring af smittens udbredelse - have tilbud om saneringsstøtte. 

 

3. Saneringsstøtten beregnes på grundlag af en vurdering af besætningens værdi under 

hensyntagen til data for ydelse og produktion og andre besætningsspecifikke forhold. 

 

 Vurderingen af besætningen foretages på stedet. Som hovedregel deltager 3 repræsen-

tanter for VFL Kvæg, nemlig en repræsentant med veterinærfaglig indsigt, en repræsen-

tant med særlig sagkundskab vedrørende saneringer, samt en særlig sagkyndig vurde-

ringsmand. For besætningsejeren deltager ud over ejeren selv 2 af ham udpegede re-

præsentanter, fortrinsvis en kvægbrugskonsulent og en vurderingsmand. 

 

4. Saneringsstøtten beregnes som forskellen mellem den vurderede genkøbspris for en 

tilsvarende bestand og den aktuelle slagtepris for den bestand, som udsættes. Derud-

over kan i et vist omfang dækkes mistet dækningsbidrag, udgifter ved blodprøveunder-

søgelser og rengøring/desinfektion, idet der generelt sigtes mod en hurtig sanering og en 

dækkende kompensation for udskiftningen af den smittede bestand. 

 

5. Hvis en gruppe dyr ved blodprøvning findes usmittet og forventes at kunne bibeholdes 

som usmittet, isoleres gruppen fra resten af besætningen og holdes uden for støttebe-

regningen. 

 

6. Genkøbsprisen for besætningen fastsættes efter gennemgang og inspektion af hele den 

bestand, som skal udskiftes, idet dyrene værdiansættes individuelt eller gruppevis, hvor 

gruppen er tilstrækkelig ensartet med hensyn til forhold som køn, race, alder etc. 

 

 Genkøbsprisen beregnes som summen af den gennemsnitlige genkøbspris for dyr fra 

registrerede besætninger med toleddet afstamning og et særligt avls- og produktions-

værditillæg. 

 Vurderingspriserne indbefatter ordinære udgifter til salær og transport for en ny bestand. 
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 For malkekvæg beregnes tillægget efter det gennemsnitlige Y-indeks for kvier og det 

gennemsnitlige S-indeks for køer. Tillægget beregnes ud fra den økonomiske værdi af 

indeksenhederne i henhold til VFL officielle normtal. 

 

 For kødkvæg beregnes tillægget efter det gennemsnitlige S-indeks. Tillægget beregnes 

ud fra den økonomiske værdi af indeksenhederne i henhold til VFL Kvægs officielle 

normtal. 

 

 For besætninger uden avls- og produktionsindeks samt besætninger med særlig produk-

tionsform (f.eks. økologi, stude m.m.) ydes tillæg for særlig avls- og produktionsværdi på 

grundlag af driftsregnskab for det seneste år samt eventuel anden dokumentation for 

avls- og produktionsværdi over gennemsnitsbesætningen. 

 

 Der ydes kun avls- og produktionsværditillæg for den del af værdien, der kan realiseres i 

almindelig mælke- og kødproduktion samt ved salg til levebrug i anden produktionsbe-

sætning, svarende til den værdi, der er udtrykt i indekstallene. 

 

 Det vil sige, at der ikke ydes fuldt tillæg for: 

 

 Særligt værdifulde dyr, f.eks. avlstyre eller køer/kvier, hvorpå der kan opnås kontrak-
ter på avlstyre eller embryonproduktion til hjemmemarkedet eller eksport. 

 

 Liebhaverdyr, f.eks. specielle racer, hvor værdien relaterer mere til hobby eller særlig 

interesse for specielle dyr end til produktion. 

 

 Ejeren af ”særligt værdifulde dyr” og ”liebhaverdyr” bør tegne privatforsikring for disse 

dyrs merværdi. 

 

7. Mistet dækningsbidrag dækkes ordinært for en periode på 3 uger. Under særlige forhold 

kan perioden forlænges. Det gælder situationer, hvor en gruppe dyr ved akut udbrud ud-

gør en særlig smitterisiko for andres dyr og derfor skal slagtes før den øvrige bestand. 

Det gælder endvidere situationer, hvor hensynet til smitteforebyggelse medfører en for-

længelse af fristen for indsættelse af en usmittet bestand.  

 

 Det forudsættes, at besætningsejeren arbejder aktivt for at skaffe de nødvendige erstat-

ningsdyr, og at han ikke afviser en mulighed for dyr, som modsvarer niveauet i den sane-

rede besætning. 

 

 I særlige tilfælde, hvor de nødvendige dyr ikke kan købes inden for den fastsatte tidspe-

riode, skal hvert enkelt tilfælde tages op til særskilt behandling med henblik på en prak-

tisk og økonomisk løsning. 

 

8. Det skal aftales, på hvilket slagteri dyrene slagtes. VFL Kvæg har mulighed for at træffe 

beslutning om slagtning på et andet slagteri end det af ejeren foreslåede. VFL Kvæg skal 

senest 2 hverdage før slagtningen have meddelelse om og godkende den nøjagtige slag-

tedato og slagtestedet. 

 

 Hvis parterne på vurderingsmødet skulle være uenige om én eller flere værdiansættel-

ser, fastsætter VFL Kvæg de priser eller værdier, som danner grundlag for tilbudet, som 

fremsendes til ejeren. 
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9. Saneringsstøtten beregnes som den vurderede genkøbspris, tillagt det godkendte miste-

de dækningsbidrag samt eventuelle beløb til blodprøveundersøgelser og godtgørelse for 

rensning og desinfektion, men med fradrag af den opnåede slagtepris for bestanden. 

 

 Det accepteres på denne måde, at et i øvrigt normalt dyr, som bliver kasseret ved slagt-

ningen, erstattes til genkøbsværdi. 

 

10. En oversigt over den foretagne beregning af saneringsstøtten fremsendes til L&F Kvæg 

til godkendelse, dog således at i presserende tilfælde er alene L&F Kvægs forretnings-

udvalgs godkendelse tilstrækkelig. I oversigten redegøres for de særlige forudsætninger, 

og genkøbspriser skal være specificeret for de enkelte dyr eller dyregrupper.  

 

 I støttetilbudsskrivelsen til ejeren angives de særlige betingelser for saneringsstøtten, 

blandt andet at sanering skal være gennemført inden en nærmere angiven frist, som af-

hængigt af de særlige forhold vil kunne variere fra få dage op til 1-2 måneder. 

 

 Ejeren skal ved sin underskrift godkende et givet saneringstilbud senest 8 dage efter 

modtagelsen. 

 

11. Saneringsstøtten udbetales snarest efter, at Fødevarestyrelsens regionale veterinærchef 

har godkendt saneringen af besætningen som endeligt afsluttet. 

 

Påbud om undersøgelse i et iagttagelsesområde 

Fødevarestyrelsen kan påbyde, at kvæg, der flyttes fra en besætning beliggende inden for en 

nærmere angivet afstand fra en smittet besætning eller i et nærmere defineret risikoområde, 

skal være ledsaget af en attest udstedt af en dyrlæge på en af Fødevarestyrelsen godkendt 

formular. Denne attestudgift kan helt eller delvist dækkes af L&F Kvægs midler i overens-

stemmelse med de godkendte retningslinier, som tager udgangspunkt i gældende aftale mel-

lem Landbrugets Takstudvalg og Den Danske Dyrlægeforening. 

 

 


