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Fylkesmannens rolle
Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon

• To hjemler:

1. Erstatning etter matloven § 22
• § 5.Erstatning etter offentlige pålegg

1. Erstatning etter matloven § 31
• § 7.Erstatning etter frivillig nedslakting av småfebesetninger



Pålagt nedslakting
• Gjelder de alvorligste sjukdommer som 

• LA-MRSA (B)
• Afrikansk svinepest(A)
• Aviær influensa(A)
• Munn- og klauvsjuke(A)

• For Mædi er bl.a. andel smittede dyr i besetningen avgjørende for MT sitt vedtak
• Pålagt nedslakting eller
• Restriksjoner

• NB! FM forholder seg alltid til MT sine vedtak om evt restriksjoner, nedslakting 
og/eller saneringer



Frivillig nedslakting
§ 7.Erstatning etter frivillig nedslakting av småfebesetninger

Virksomhet som får vedtak om restriksjoner mot sending av småfebesetning på 
fellesbeite på grunn av skrapesyke eller CAE/mædi-/visnaviruset, har rett til erstatning 
dersom det velger å slakte ned hele besetningen innen 6 måneder etter at slike 
restriksjoner er vedtatt. Det er et vilkår for rett til erstatning etter denne paragrafen at 
saneringstiltak fastsatt av Mattilsynet er gjennomført.



Pålagt oppholdsperiode
• Gjelder de som  har slaktet etter pålegg eller frivillig

• Virksomhet som har fått pålegg om avliving av husdyr med hjemmel i matloven § 23 
eller som frivillig har slaktet ned dyr, og som har fått pålagt en oppholdsperiode med 
hjemmel i matloven § 23, kan få erstatning for tapte produksjonstilskudd i 
oppholdsperioden. 

• Gjelder for perioden fra og med 12 mnd. og inntil 3 år etter påleggstidspunktet

• Erstatning beregnes på grunnlag av de satser for tilskudd til husdyr, tilskudd til dyr 
på beite, tilskudd til dyr på utmarksbeite, arealtilskudd og kulturlandskapstilskudd 
som gjelder på påleggstidspunktet.



Erstatningssatser småfe
§ 17.Standardsatser for småfe 

Følgende standardsatser gjelder for erstatning for småfe:  
Lam ikke tiltenkt avl 
Sone for distriktstilskudd 1 2 3 4 5 

Kroner per lam 1580 1665 1715 1825 1835 
  
Lam som pålegges slaktet mellom lamming og 1. sept. 
Sone for distriktstilskudd 1 2 3 4 5 

Veid sats, kroner per lam 1760 1830 1870 1960 1970 
  
Livdyr (sau)  

Sats 

Værlam 3100 

Avlsværer 5300 

Søyelam 2500 

Søyer 3000 
 



Søknadsskjema

Søknadsskjema finnes på Landbruksdirektoratet.no 

Søknad om erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon Søknad sendes fylkesmannens 
landbruksavdeling i det fylket virksomheten ligger. Elektronisk søknad kan sendes via Altinn. Se 
www.landbruksdirektoratet.no eller ta kontakt med kommunen. 

Samme skjema for både pålegg om nedslakting, frivillig nedslakting og pålagt oppholdsperiode. 
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