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MRSA kompensasjonsordning  høring - innspill Oppland 

Vi viser til brev av 2. mars om høring på ”Forslag til forskrift om kompensasjon for 

produksjonstap etter pålegg om nedslakting av svinebesetninger grunnet påvisning av LA-

MRSA”.  

 

Oppland Bondelag avgir følgende innspill: 
 

Antibiotikaresistens er i ferd med å utvikle seg til et samfunnsproblem, og til en av vår tids 

store trusler. Utviklingen av antibiotikaresistens vil over tid kunne redusere de medisinske 

mulighetene på dramatisk vis. Det som i dag blir betraktet som forholdsvis uskyldige 

sykdommer og som lett behandles, kan bli lidelser med dødelig utgang.  

 

Strategien med sanering av positive svinebesetninger er et ledd i en strategi for å holde 

MRSA unna vårt helsevesen. Oppland Bondelag mener dette er en ambisiøs, men riktig 

strategi, som vi støtter.   

 

Samtidig er det grunn til å minne om at LA-MRSA ikke er en dyresykdom, men en 

bakterie som ikke medfører sykdom hos grisen. Hos den enkelte svinebonde er det i 

utgangspunktet ingen incitamenter for å gjennomføre en nedslakting ved funn av slike 

bakterier i besetningen. Dette er et folkehelseproblem! 

 

Det er derfor avgjørende at det utformes erstatningsordninger som medfører at 

svinebønder, som må sanere besetningen sin som følge av samfunnets ønske, kommer 

skadesløst ut av situasjonen. Det er avgjørende at virkemidlene dimensjoners slik at 

samfunnet oppnår de ønskede resultatene. Det er grunn til å peke på at en nedslakting og 

sanering medfører store ubehagligheter og risiko for den enkelte bonde.  

 

Skal strategien med LA-MRSA-bekjempelse lykkes, er vi avhengig av at det kommer på 

plass gode og forutsigbare erstatningsordninger. Et regime som ikke i tilstrekkelig grad gir 

økonomisk trygghet for bonden i en slik situasjon, vil kunne medføre at strategien 

undergraves. Samfunnet kan få flere skjulte forekomster som kan resultere i at vi ikke 

klarer å bekjempe bakterien og opprettholde vår gunstige situasjon. 
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Oppland Bondelag mener at dyreeiers økonomiske risiko ved saneringa blir bagatellisert i 

høringa. Sanering mot LA-MRSA i svinebesetninger kan potensielt påføre enkeltbønder så 

store økonomiske og personlige belastninger at virksomheten går over ende.   

 

Oppland Bondelag mener det er helt avgjørende at det kommer på plass gode og 

forutsigbare erstatningsordninger som gir trygghet for at bonden kommer skadesløs fra en 

sanering ved LA-MRSA.   

 

I høringsdokumentene står det; ”Dyreeier må forventes å benytte de forsikringsordningene 

som tilbys i markedet for å begrense sitt tap ” og ”tilnærmet alle foretak i svineproduksjon 

har en forsikring som dekker driftstap /produksjonstap/avbruddstap.” Det er usikkerhet 

knyttet til forsikringstilbudet og pris fremover og i høringsnotatet heter det: ”ved pålegg 

om restriksjoner med hjemmel i matloven er det stor variasjon i forsikringstilbudet.”  

 

Oppland Bondelag mener at bekjempelse av LA-MRSA ikke er en forsikringssak, men et 

statlig ansvar. Skal kompensasjonsordningen gi tilstrekkelig forutsigbarhet mener Oppland 

Bondelag at staten også må dekke tap de første 12 mnd.  

 

Mattilsynet anbefaler livdyrhandel gjennom faste avtaler og færrest mulig leverandører. 

Dette medfører et skjebnefellesskap mellom smågris og slaktegrisprodusent.  Sanering hos 

en smågrisprodusent medfører langvarige tap gjennom hele verdikjeden og kostnader for ei 

samlet svinenæring. Slaktegrisprodusenter kan potensielt bli påført store tap gjennom at de 

ikke får tak i smågris til å fylle opp grisehuset sitt. 

 

Oppland Bondelag mener at slaktegrisprodusenter med faste avtaler også må ha rett på 

kompensasjon for sine avbruddstap som følge av sanering hos deres smågrisleverandør 

dersom de ikke har/får tilgang på smågris fra annen leverandør. 

 

I høringa heter det ”direktoratet anbefaler å legge til grunn at dyreeier har produksjonstap 

fra det tidspunkt siste dyr i besetningen slaktes”. Dette er ikke realiteten. For bonden 

starter produksjonstapet når besetningen båndlegges.  

 

Oppland Bondelag mener bonden må få godtgjort produksjonstap fra den dagen pålegg om 

sanering blir gitt. 

 

For mange kan likviditetssituasjonen bli utfordrende. For å sikre likviditeten til bonden 

mener Oppland Bondelag at deler av erstatningsbeløpet bør utbetales umiddelbar etter 

vedtak om sanering. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 

 

Trond Ellingsbø Ola Råbøl 

          

 


