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Beslut 
 

Datum 
2022-12-28 

Diarienummer 
6.2.18-23500/2022 

 

  

Djuravdelningen  

  

  

Enligt sändlista 

 

 

Ekonomisk ersättning med anledning av misstänkt 

eller påvisad smitta av ehec i djurbesättning 

Jordbruksverkets beslut 

Jordbruksverket beslutar att viss ersättning ska kunna betalas ut till djurhållare med 

nötkreatur, får eller getter med epidemiologisk eller genom provtagning 

konstaterad koppling till fall av ehec1
  hos människa. 

 
Ersättning kan ges för merkostnader i samband med: 

1. slakt, 

2. provtagning inför försäljning av djur, 

3. utebliven försäljning av djur, samt 

4. bekämpning och åtgärder för att påskynda att besättningen blir fri från 

bakterien. 

Kostnaderna ska kunna styrkas. 
 

Ersättning lämnas under förutsättning att avsatta budgetmedel (på årsbasis) inte är 

förbrukade. 
 

Ansökan om ersättning ska ske på det sätt som beskrivs i detta beslut. 

Ersättning medges i enlighet med vad som beskrivs i detta beslut. 

Kostnader som man kan söka ersättning för samt vad som kan 

ersättas (ersättningsnivåer) 

Ersättning kan betalas ut för följande kostnader: 

1. Merkostnad i samband med slakt 

Ansökan görs om slakteriet har tagit ut en extra kostnad för slakt på grund av 

humankopplad ehec i besättningen. 

                                                   
1 Ehec: enterohemorragisk E. coli-infektion. Ehec orsakas av så kallade verotoxinbildande E. 

coli (vtec), även kallade Shigatoxinbildande E. coli (stec). 
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Ersättning kan endast medges för faktiska kostnader (avdrag på slaktavräkningen), 

och uppgår till maximalt 175 kronor per slaktat djur (nötkreatur, får eller get). 

2. Merkostnad för provtagning inför försäljning av djur 

Ansökan görs för provtagnings- och analyskostnader som har uppstått i samband 

med försäljning av djur, förutsatt att försäljningen har varit en planerad del av 

driften. 

Ersättningen omfattar hela provtagningskostnaden (provtagarens arvode) och 

analyskostnaden. 

3. Merkostnader i samband med utebliven försäljning 

Ansökan görs om försäljning av livdjur (inte djur för direkt slakt) uteblir på grund 

av humankopplad ehec och det på grund av detta uppstår extra foderkostnader och 

merarbete, förutsatt att försäljningen har varit en planerad del av driften. 

Ersättning kan medges enligt följande schablon: 

• Nötkreatur: 3 450 kronor per djur och år. 

• Får och getter: 460 kronor per djur och år. 

4. Merkostnader i samband med bekämpning och åtgärder för 

att påskynda att besättningen blir fri från bakterien 

Ersättning kan medges för följande merkostnader: 

• Faktiska kostnader för släckt kalk eller desinfektionsmedel och/eller halva 

kostnaden för utrustning och verktyg som behövs för utförandet av 

desinfektion, dock max 10 000 kronor per besättning och år. 

• Kostnader för merarbete till följd av ändrade hygien- och skötselrutiner i syfte 

att bekämpa smittan. Ersättningen uppgår till 220 kronor /timme, dock max 58 

000 kronor per besättning och år. 

Kostnaderna enligt ovan ska vara skäliga och kunna styrkas. Eget merarbete ska 

specificeras. 

Särskilda skäl 

Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket besluta att betala ut ersättning för 

andra kostnader och tillämpa andra ersättningsnivåer än de som anges i det här 

beslutet. 

Ansökan om ersättning 

På Jordbruksverkets webbplats www.jordbruksverket.se framgår hur man ansöker 

om ersättning och där kan man ladda ned ansökningsblankett (nr D 274). För hjälp 

kontaktas djurhälsoenheten eller smittbekämpningsenheten på Jordbruksverket. 

http://www.jordbruksverket.se/
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Ansökan ska skickas till Jordbruksverket, djurhälsoenheten, 551 82 Jönköping. 

För att ersättning ska kunna betalas ut måste ansökan ha kommit in till 

Jordbruksverket senast sex månader efter det datum då Jordbruksverket avslutat 

ärendet. 

Ansökningarna kommer att behandlas i den ordning som de kommer in till 

Jordbruksverket.  Möjligheten till ersättning upphör när de för ändamålet avsatta 

medlen per år hos Jordbruksverket är förbrukade. 

Beslutets giltighet 

Detta beslut ersätter tidigare beslut från den 18 december 2019 om ekonomisk 

ersättning i samband med ehec med anledning av misstänkt eller påvisad smitta i 

djurbesättning med dnr 6.2.18-18629/2019. Detta beslut gäller tillsvidare. 

Beskrivning av ärendet 

Vtec är bakterier som kan finnas hos djur (framför allt idisslare) och som i vissa 

fall kan orsaka allvarlig sjukdom hos människor i form av infektion med 

enterohemorragisk E. coli (ehec). 

Regeringen har årligen avsatt begränsade medel som är avsedda att bland annat 

ersätta producenter för extra kostnader orsakade av särskilda rekommendationer i 

samband med konstaterade fall av ehec-smitta. Enligt Jordbruksverkets 

regleringsbrev, senast för budgetår 2023, under delen om Finansiering, 1:6 

anslagspost 1 punkt 5, framgår att ”Jordbruksverket får använda högst 2 500 000 

kronor2
 för att ersätta producenter för vissa kostnader vid upptäckt av ehec-smitta i 

samband med besättningsstudier eller åtgärder som har till syfte att ge kunskaper 

om möjlighettill bekämpning av ehec-bakterien.” 

 

Vid misstänkt eller konstaterat fall av ehec i djurbesättningar bekostar 

Jordbruksverket rådgivning alternativt ger särskilda rekommendationer till 

djurhållaren i syfte att motverka spridning till människa och andra besättningar, 

och för att främja/påskynda utläkningen av smittan i besättningen. Såväl 

rådgivningen som rekommendationerna kan leda till att det uppstår merkostnader 

för berörda djurhållare. 

Motivering 

Syftet med detta beslut är att kompensera djurhållare i besättningar med koppling 

till fall av allvarlig ehec på människa för vissa merkostnader som uppstår till följd 

                                                   
2 Summan på 2500 000 kronor avser budgetåret 2023. Summan kan komma att variera från 

år till år. 
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av utförda åtgärder efter statligt finansierad rådgivning alternativt till följd av 

Jordbruksverkets särskilda rekommendationer. 

Med anledning av ändrad hantering och ersättningsnivåer behöver 

Jordbruksverkets tidigare ersättningsbeslut uppdateras. 

Hur du överklagar 

Du kan överklaga detta beslut till Förvaltningsrätten i Jönköping. Överklagandet 

ska vara skriftligt. När du överklagar ska du skriva 

• vilket beslut du överklagar, 

• hur du vill att beslutet ska ändras och 

• varför du tycker att det ska ändras. 

Du ska skriva till förvaltningsrätten, men skicka eller lämna överklagandet till: 

Jordbruksverket 

551 82 Jönköping 

Du kan också skicka överklagandet till jordbruksverket@jordbruksverket.se  

 

Ditt överklagande måste ha kommit in till Jordbruksverket inom tre veckor från 

den dag som du tagit del av beslutet. 

Övriga upplysningar 

Frågor om ansökan om ersättning besvaras av smittbekämpningsenheten på 

Jordbruksverket: djursmittoersättningar@jordbruksverket.se  

Frågor om provtagning vid försäljning av djur besvaras av djurhälsoenheten på 

Jordbruksverket: djurfolkhalsa@jordbruksverket.se  

I detta ärende har avdelningschefen Annett Kjellberg beslutat. Mariann Dahlquist 

har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också Gudrun Wilkens, 

Heléne Duvgren och verksjuristen Ann Bladh deltagit. 

 

 

Annett Kjellberg  Mariann Dahlquist 

 

 

Beslutet har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 
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