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Beslut 
 

Datum 
2021-12-15 

Diarienummer 
6.3.17-18413/2021 

 

 Djuravdelningen 

  

  

  

  

Till den det berör 

 

Ersättningsnivåer enligt Statens jordbruksverks 

föreskrifter om ersättning till laboratorier och 

värderingsmän för kostnader vid bekämpning av 

sjukdomar enligt zoonoslagen (1999:658) och 

epizootilagen (1999:657) 

Jordbruksverkets beslut 

Jordbruksverket beslutar om följande ersättningsnivåer enligt Statens 

jordbruksverks föreskrifter om ersättning till laboratorier och värderingsmän för 

kostnader vid bekämpning av sjukdomar enligt zoonoslagen (1999:658) och 

epizootilagen (1999:657): 

1. Den timtaxa som avses i 4 § ska uppgå till 800 kronor per timme.  

2. Den reseersättning som avses i 5 § 3 ska uppgå till 3,5 kronor per kilometer. 

3. Den reseersättning som avses i 5 § 5 ska uppgå till 1,2 kronor per kilometer 

vad avser motorcykel och 0,72 kronor per kilometer vad avser moped. 

4. Det högsta belopp om ersättning för annan ekonomisk förlust som kan lämnas 

enligt 7 § ska uppgå till 840 kronor per dag. 

Detta beslut ersätter Jordbruksverkets beslut från den 15 februari 2006 med diarie-

nummer 33-1480/06. 

Beskrivning av ärendet 

Jordbruksverket betalar ut ersättning av statsmedel till värderingsmän som utsetts 

av Jordbruksverket enligt 13 § zoonosförordningen (1999:658) och 9 § 

epizootiförordningen (1999:659). Värderingsmännen ersätts i enlighet med Statens 

jordbruksverks föreskrifter om ersättning till laboratorier och värderingsmän för 

kostnader vid bekämpning av sjukdomar enligt zoonoslagen (1999:658) och 

epizootilagen (1999:657). 
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Motivering 

Enligt 4, 5 och 7 §§ Statens jordbruksverks föreskrifter om ersättning till 

laboratorier och värderingsmän för kostnader vid bekämpning av sjukdomar enligt 

zoonoslagen (1999:658) och epizootilagen (1999:657) ska Jordbruksverket 

fastställa vissa taxor och belopp kopplat till den ersättning av statsmedel som 

Jordbruksverket ska betala ut till de värderingsmän som utsetts enligt 13 § 

zoonosförordningen (1999:658) och 9 § epizootiförordningen (1999:657). 

 

I detta ärende har avdelningschefen Annett Kjellberg beslutat. Mariann Dahlquist 

har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har även Gudrun Wilkens och 

Lotta Hofverberg samt verksjuristen Ann Bladh deltagit. 

 

 

Annett Kjellberg    Mariann Dahlquist 

 

Beslutet har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 
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