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LANDBRUG

Erstatning – et par eksempler 

I 2010 er beløbet for 100 procent 

men fastsat til 752.000 kr. Ek-

sempelvis takseres et knæ med 

op til 5 graders mangel på 

strækkeevne til mindre end 5 

procent men, og det udløser in-

gen erstatning. Et knæ med bø-

jeevnen nedsat til 90 grader vur-

deres til 10 procent men, hvilket 

giver 752.000 kr. × 10 procent = 

75.200 kr. i erstatning. 

ERSTATNING FOR VARIGE MEN 

Du kan få erstatning for men, der giver dig gener i din hverdag. 

Generne skal dog være varige, hvilket betyder, at følgerne af 

skaden ikke forsvinder (helt eller delvis). Det kan normalt først 

afklares 3-12 måneder efter, at skaden er sket. Se Arbejds-
markedets Erhvervssikrings men-tabel og den tilhørende 
beregning af erstatning på www.aes.dk. Her kan man også 
anmelde en arbejdsskade samt finde de vigtigste trin i en

erstatningssag. 

Sikkerhed ved færdsel på usikkert underlag 

Fire måneders smerter i det ene knæ. Det var, hvad en in-

seminør fik ud af mødet med en dårligt overdækket brønd. 

Inseminøren havde netop insemineret nogle kvier og skulle til at 

løsne dem fra fanggitteret. På vej hen til udløseren gik han hen 

over noget halm. Pludselig trådte han igennem, og højre ben for-

svandt ned i en 1 meter dyb brønd. Inseminøren fik løsnet kvier-

ne, hvorefter han humpede ud til bilen med sit forslåede knæ. 

Knæet gjorde først rigtig ondt den næste dag.  

Skader koster erstatning 

Ejere af ejendomme har et erstatningsansvar, hvis for eksempel 

brønde ikke er forsvarligt overdækket, så inseminøren, dyrlægen, 

klovbeskæreren, landbrugsvikaren eller andre med lovformeligt 

ærinde på ejendommen kommer til skade. 

Søg anerkendelse af arbejdsskade 

Som selvstændig erhvervsdrivende kan du få erstatning efter er-

statningsansvarsloven (det samme gælder børn). Derimod skal 

besøgende, der løser en arbejdsopgave på bedriften, starte med 

at søge om anerkendelse af en arbejdsskade efter arbejdsskade-

loven. Som arbejdsgiver skal du anmelde ansattes skader i Easy-

systemet på Arbejdstilsynets hjemmeside. Din anmeldelse bliver 
automatisk sendt til de modtagere, der har brug for det til 

sagsbehandlingen. Har den skadelidte selv en ulykkesforsikring, 

der dækker fuldtids, skal skadelidte også anmelde skaden til 

forsikringsselskabet. 

Arbejdsulykke eller erhvervssygdom? 

Du skal anmelde en arbejdsulykke, hvis den, der kommer til ska-

de, er uarbejdsdygtig ud over dagen for ulykken. Det kan være 

svært at trække en præcis grænse mellem, hvad der er en ar-

bejdsulykke, og hvad der er en arbejdsbetinget lidelse (erhvervs-

sygdom). Det skal der læger eller tandlæger til at afgøre.  

Men skal vurderes 

Hvis din egen læge eller en speciallæge kan anerkende din skade 

som en ulykke eller en arbejdsbetinget lidelse, er næste skridt at 

få en lægelig vurdering af, hvor stort et men, der er tale om.  

http://www.aes.dk/
www.amid.dk



