SPØRSMÅL OG SVAR OM SANERING AV MRSA OG ERSTATNING
Hvem bestemmer hvilke tiltak som er nødvendig for å bli kvitt smitten?
Mattilsynet bestemmer nødvendige tiltak i den enkelte besetning og gir pålegg til den aktuelle
næringsutløveren.
I hvilke tilfeller gjelder den offentlige erstatningsordningen?
Når Mattilsynet gir et endelig pålegg om å avlive/slakte dyr, trer erstatningsordningen i kraft
for vedkommende. Dette kan gjelde både slaktegrisbesetninger og smågrisbesetninger.
Pålegget fra Mattilsynet må være skriftlig.
Hva kan erstattes etter den offentlige erstaningsordningen?
Dyr som er pålagt avlivet, kan erstattes.
Det samme kan utgifter til andre tiltak for å fjerne smittestoffer, som f.eks. vask og
desinfeksjon. Disse tiltakene kan bare erstattes når Mattilsynet først har gitt et pålegg om å
avlive/slakte dyr. Det er bare tiltak som Mattilsynet har pålagt skriftlig, som kan gi rett til
erstatning.
Hvordan beregnes erstatningen?
Det er fastsatt en egen forskrift for hvordan dette gjøres.
·

Dyr erstattes etter standardiserte satser i forskriften. Hvis det utbetales slakteoppgjør
for dyra, skal dette trekkes fra erstatningen.

·

Innsatsmidler til vask og desinfeksjon dekkes etter dokumenterte utgifter. Eiers egen
arbeidsinnsats dekkes etter en fast sats.

·

Bygningsmessige tiltak dekkes, dersom Mattilsynet har pålagt dette for å bli kvitt
smitten. Det er gjenanskaffelsesverdien som dekkes; det vil si at det gjøres et fradrag
for slit og elde, slik at man ikke får dekket standardhevingen som eventuelt kan være
resultatet av tiltaket.

·

Erstatning for mindre redskaper og løsøre beregnes ved nypris og et standardisert
fradrag på 25 prosent.

Får man dekket hele tapet over erstatningsordningen?
Erstatningssatsen for dyret gjenspeiler dyrets verdi på påleggstidspunktet.
Fremtidig produksjonstap er eksempel på tap som ikke dekkes av den offentlige
erstatningsordningen, men som eventuelt kan dekkes gjennom en privat avbruddsforsikring.
Ta kontakt med ditt forsikringsselskap.

Er det noen egenandel?
Det er ingen egenandel i den offentlige erstatningsordningen.

Hvor finner jeg reglene som gjelder for denne erstatningen?
Reglene finner du i forskrift om erstatning etter offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og
husdyrproduksjon og i rundskriv 2010/039
Hvordan søker jeg erstatning?
Det er Fylkesmannen som behandler søknader om erstatning.
Ta kontakt med Fylkesmannen så tidlig som mulig dersom du får et pålegg om å slakte ned
dyr. Hos Fylkesmannen får du veiledning og hjelp til å søke elektronisk.
Tilgang til søknad finner du på nettsiden til Landbruksdirektoratet, på førstesiden under
Elektroniske tjenester (Søk erstatning).

