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Høringssvar vedrørende forslag til lov om ophævelse af vikarloven 

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at give bemærkninger til forslaget om lov 

om ophævelse af lov om tilskud til virkarordningen inden for jordbruget.  

Landbrug & Fødevarer har følgende bemærkninger: 

Det er Landbrug & Fødevarers anbefaling, at man beholder lov om tilskud til vikarordnin-

ger inden for jordbruget.  

Hvis det ikke er ønsket, skal der som minimum findes en løsning for bedrifter med ani-

malsk produktion, så det ikke går ud over dyrevelfærden, hvis landmanden skulle blive 

syg.  

På nuværende tidspunkt skal der i følge loven leveres sygdomsafløsning til landmænd 

med øjeblikkelig varsel uanset den geografiske beliggenhed. Landmænd med driftsledere 

og flere ansatte kan ikke modtage sygdomsafløsning med tilskud. Ordningen fungerer 

som en sikkerhedsnet for landmænd, der driver bedriften som enkeltmandsvirksomheder, 

og sikrer, at dyrene passes – selv under akut sygdom 

Sygdomsafløsning kan ses som et privilegium, men i jordbrugserhvervet det er en nød-

vendighed, da det er helt særlige kompetencer, der kræves, og ikke mindst er det en stor 

opgave at skulle varetage en bedrift uden forhåndskendskab til bedriften.  

De godkendte vikar-virksomheder forpligter sig til at levere uddannet personale til alle op-

gaver på bedrifterne. Uden sygdomsafløsning risikerer landmændene, at dyrene ikke bli-

ver passet i sygdomsperioder, og det kan hurtigt forværre dyrenes velfærd. Det kan und-

gås ved professionel sygdomsafløsning.  

På nuværende tidspunkt er tilskuddet pr. time på 80 kr. Fødevareministeriet påpeger, at 

konsekvenserne primært vil være, at sygdomsafløsning stiger med 80 kr. pr. time. Ved 

længere varende sygdom kan det blive et betragteligt beløb for landmanden. I landbrugs-

erhvervet oplever mange en alvorlig økonomisk situation i disse år, hvor alle udgifter bli-

ver vurderet, herunder også udgifter til sygdomsafløsning.  

Når borgere bliver alvorligt syge, bliver man øjeblikkeligt sygemeldt. Når man har en be-

drift, er ens arbejde ikke blot et arbejde – det er også hjemmet for hele familien. Ved al-

vorlig sygdom er der mange bekymringer, men om dyrene og gården bliver passet til-

fredsstillende bør ikke være en af dem.  

I erhvervet vurderer vi, at det kan få alvorlig konsekvenser for både landmænd og dyrene 

på bedriften, hvis tilskud til professionel sygdomsafløsningen forsvinder. 

 

Med venlig hilsen 
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