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Praktisering av erstatningsregelverket ved MRSA 

Vi viser til møte med Landbruksdirektoratet 22. januar og møte med både 

Landbruksdirektoratet og Mattilsynet 4. februar. 

 

Det har oppstått uklarheter på enkelte punkter vedrørende utforming av pålegg og 

praktisering av regelverket for erstatning av pålagte tiltak i forbindelse med MRSA i 

svinebesetninger. 

 

 

Entydig grunnlag for erstatningsutmåling  

Når det er gitt pålegg om avliving, har dyreeier etter matloven § 22 rett på erstatning for 

nødvendige utlegg til avliving, nedgraving eller destruksjon av dyr, pålagt behandling, 

rengjøring og desinfeksjon samt tap som følge av pålagt destruksjon av hus, 

innredninger, fôr, redskaper og gjødsel. 

 

Det har oppstått uklarheter om hvilken status en saneringsplan som er godkjent av 

Mattilsynet har, dvs. om alle tiltak som er omtalt i denne, er faglig nødvendig å 

gjennomføre. Som en konsekvens av dette, kan dyreeier i visse tilfeller ha gjennomført 

tiltak som han har trodd har vært pålagte, men som ikke er blitt erstattet. 

 

Det er viktig å klargjøre for dyreeier hva som er nødvendige tiltak for å fjerne smitte, 

slik at det ikke oppstår tvil om hvilke utlegg som er nødvendige. 
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Mattilsynet må derfor sikre at det er entydig for dyreeier hvilke tiltak vedkommende er 

pålagt. Tiltakene må være vurdert av Mattilsynet som faglig nødvendige og de må 

fremgå direkte av vedtak/pålegg fra Mattilsynet.  

 

Tiltak som er vurdert av Mattilsynet som nødvendige og er nedfelt i vedtak/pålegg 

overfor dyreeier, skal deretter anses som nødvendige tiltak også når erstatningssaken 

behandles. Hvilke utlegg som følger av pålagte tiltak og som gir rett til erstatning, 

avklares gjennom erstatningsutmålingen, jf. forskriften § 6 tredje ledd.   

 

 

Dekning av kostnader til utarbeidelse av saneringsplan ved MRSA 

Gjeldende praksis er at Mattilsynet pålegger dyreeier å utarbeide en plan for 

smittesaneringen i stedet for selv å utrede hvilke tiltak som er nødvendig og nedfelle 

dette i et vedtak. Utarbeidelse av saneringsplan for MRSA og planlegging av sanering 

vil som regel kreve kompetanse som den enkelte dyreeier ikke har.  

 

Forvaltningspraksis har vært at kostnader til saneringsplan regnes som indirekte 

kostnader som ikke dekkes over ordningen. Departementet finner det likevel riktig at 

nødvendige utgifter til ekstern bistand for utarbeidelse av pålagt saneringsplan for 

MRSA kan kompenseres.  

 

Landbruksdirektoratet bes om innen 25. februar å legge fram forslag til 

utmålingskriterier for slik kompensasjon. 

  

Vi ber om at praktisering av erstatningsregelverket i henhold til det som er anført 

ovenfor, iverksettes for alle erstatningssaker som ikke er endelig avsluttet. 

 

Nærmere formalisering vil bli vurdert blant annet som ledd i oppfølging av 

anmodningsvedtak fra Stortinget. 

 

 

Ekstraordinære kostnader til avliving (slakting) 

I noen tilfeller kan Mattilsynet finne det faglig nødvendig av hensyn til dyrevelferd eller 

smitterisiko, at slakting av smågrisproduserende besetninger med MRSA skjer på et 

tidspunkt eller på en måte som medfører ekstraordinære kostnader for slakteriene. Det 

er viktig at særskilte krav knyttet til gjennomføring av slakting nedfelles i vedtak fra 

Mattilsynet.  

 

Dersom Mattilsynet finner det nødvendig at dyr avlives på gården, er dette kostnader 

som anses som nødvendige utlegg til avliving, jf. matloven § 22.  

 

Dersom slakting i henhold til Mattilsynets krav medfører øvrige merkostnader som 

påløper på slakteriet og faktureres bonden, vil dette kunne erstattes. Det følger av 
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forvaltningspraksis at det ved erstatningsutmålingen må gjøres en konkret vurdering 

om hvorvidt den anførte kostnaden er ekstraordinær. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Gunnar Hagen (e.f.)  

ekspedisjonssjef 

 Eva Grendstad 

 avdelingsdirektør 
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