Rekommenderade priser på får, lamm och nötkreatur som dödats
eller skadats av stora rovdjur samt ersättningar för merarbete i
samband med skador.
VSC 2018
På begäran av Naturvårdsverket lämnar Viltskadecenter härmed följande
rekommendationer beträffande ersättningar för rovdjursangripna tamdjur som ersätts enligt
Viltskadeförordningen 2001:724, §11 och §12 samt Naturvårdsverkets föreskrifter och
allmänna råd NFS 2008:16.
Från och med 1 januari 2016 gäller följande för användning av Viltskadeanslaget. Sverige har
åtagit sig att lämna stödet enligt EUs riktlinjer för statligt stöd inom jordbruks- och
skogsbrukssektorn och i landsbygdsområdet 2014-2020 (2014/C 204/01).
Se: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/sv/TXT/?uri=CELEX:52014XC0701(01)
Alla ersättnings- och bidragsnivåer anges exklusive moms.

Direkta kostnader
Ersättning för direkt skada, som dödade djur eller skador på staket, byggnader med mera,
får ersättas till 100 %.

Får

•
•
•

•
•

Tacka:
2 800 kr (hondjur som lammat vid minst 1 tillfälle)
Lamm:
1 500 kr per individ
Tillägg för varje djur:
Ø 250 kr per djur anslutna till Elitlamm
Ø 250 kr per djur för ekologiskt uppfödda djur eller djur anslutna till KRAV eller
annan certifieringsorganisation
Ø 200 kr per djur anslutna till Maedi visna-program
Ø 200 kr per djur som är dokumenterat rena från fotröta
Sker skador på dräktiga tackor efter betäckningssäsongen utgår tillägg för lammen
med 400 kr per lamm (max 2 lamm per tacka). Är tackan skannad eller obducerad
med 3 lamm utgår ersättning för maximalt 3 lamm.
Sker angrepp på tackor inom 8 veckor efter lamning och lammen blir moderlösa,
lämnas ersättning för tillväxtförluster på lammen med 500 kr per lamm (max 3 lamm
per tacka).

För speciellt värdefulla avelsdjur bör högre ersättningar utgå efter värdering.
Kontakta gärna Viltskadecenter för hjälp med detta.

Nötkreatur

Efter förluster av nötkreatur görs en värdering i varje enskilt fall. Kontakta gärna
Viltskadecenter för hjälp med detta.

Andra skador

Exempelvis stängselreparationer: 345 kr/timme.

Indirekta kostnader
Följande indirekta kostnader kan ersättas upp till 80 %:
• Veterinärkostnader och skötsel av skadade djur.
• Eftersök av skadade och dödade djur.

Skadade djur

För skadade djur ersätts utlägg för veterinärvård och medicin med högst 80 % av kostnaden
mot uppvisande av kvitto.

Arbetskostnader för eftersök

Förslag: För eget arbete lämnas ersättning med högst 275 kr/timme (motsvarar 80%).
Schablonersättning: Max 2 timmar per DE (djurenhet) om det inte handlar om skogsbete.
1 djurenhet (DE) motsvarar 1 ko eller 6 st får eller lamm.
Vid färre djur än 1 DE utgår ersättning motsvarande 1 DE.
Exempel
Sökande av kadaver i stora beteshagar (större än 10–15 ha) eller kuperad terräng, där
arbetet med detta är både tidsödande och komplicerat.

Kadaverhantering
Ersättning för kadaverhantering kan för närvarande inte medges.

