
Agria Gris
Flexibla försäkringslösningar för dig som är lantbrukare





Agria Djurförsäkring erbjuder dig ett försäkrings-

skydd för dina djur om olyckan skulle vara framme. 

OBS! Om din besättning är ansluten till Svenska 

Djurhälsovården eller om du har leveransavtal med 

något slakteri har du möjlighet att teckna Agriaför-

säkringar via dem.

Vågar du lita på turen?

I en värld med allt öppnare gränser och allt större import 

ökar risken för att smittsamma sjukdomar kan spridas. Varje 

år drabbas fl era grisproducenter av större sjukdomsutbrott, 

till exempel av salmonella. Klarar ditt företag ekonomin om 

olyckan skulle vara framme? 

I den här broschyren får du en översikt av försäkringarnas 

innehåll. De fullständiga villkoren hittar du på agria.se. Du 

kan även beställa villkoren hos Länsförsäkringar där du bor 

eller hos Agria 020-88 88 88.

Följande försäkringar fi nns för dina grisar:

• Agria Gris – Enskild försäkring

• Agria Gris – Besättningsförsäkring

• Agria Slaktgris – Besättningsförsäkring

• Agria Slaktgris – Katastrofförsäkring

Tilläggsförsäkring

• Dräktighets- och digivningstillägg    

– tecknas till Agria Gris Besättning

Vågar du lita på turen?



Särskilt värdefulla djur, till exempel avelsgaltar 

eller suggor med högt avelsvärde, kan försäkras 

till fullvärde (utan självrisk) i den här försäkringen.

Du får ersättning med försäkringsbeloppet 

om djuret

• dör

•  blir så svårt sjukt eller skadat att det enligt 

veterinär måste avlivas 

 OBS! Medgivande om slakt eller 

avlivning ska i förväg begäras från 

Agrias veterinär!

•  kommer bort genom stöld, tjuvslakt eller på 

annat sätt.

Om ett djur oväntat helkasseras i normal-

slakten kan du få ersättning för förlorat 

slaktvärde upp till valt försäkringsbelopp.

Du kan också få ersättning för avelsgalt 

som enligt veterinärmedicinsk expertis blivit 

varaktigt ofruktsam (steril eller oförmögen 

att betäcka på grund av sjukdom eller skada) 

om galten har varit fullt fruktsam tidigare. 

Agria Gris Enskild försäkring
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Du som är smågrisproducent vet att tidpunk-

ten för grisning är den mest kritiska i din 

produktion. Det är då resultatet av avelsar-

betet avgörs. I den här försäkringen kan du 

försäkra dina suggor och som tillägg även 

smågrisproduktionen. Du har möjlighet att 

välja att försäkra utan självrisk eller, om du 

vill stå en del av risken själv, fi nns det olika 

självriskalternativ.

Du får ersättning om djur

• dör

•  blir så svårt sjukt eller skadat att det enligt 

veterinär måste avlivas

•  kommer bort genom stöld, tjuvslakt eller på 

annat sätt

•  oförutsett helkasseras i samband med 

normalslakt

•  ersättning med upp till 500 kronor för 

veterinärens utdömningsintyg.

Tilläggsförsäkring för 

dräktighet och digivning.

Om en sugga ersätts i besättningsförsäk-

ringen och du har tecknat tilläggsförsäkring 

för dräktighet och digivning får du ersättning 

även för detta. Beloppet bestäms av när 

under dräktigheten eller digivningen suggan 

går ur besättningen. 

Agria Gris Besättningsförsäkring
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Agria Slaktgris

Besättningsförsäkring

Om du föder upp högst 300 slaktgrisar per 

år kan du försäkra din produktion i den här 

försäkringen, utan självrisk. Försäkringen 

gäller för alla grisar i besättningen med en 

ålder mellan 10 veckor och åtta månader. 

Även du som har så kallade julgrisar kan 

försäkra dem i den här försäkringen.

Du får ersättning om djur

• dör

•  blir så svårt sjukt eller skadat att det enligt 

veterinär måste avlivas.

Om ett djur oväntat helkasseras i normal-

slakten kan du få ersättning för förlorat slakt-

värde upp till försäkringsbeloppet.

Försäkringen har ett fast försäkringsbelopp 

av 500 kronor/gris. Beroende på grisens 

ålder när skadan inträffar kan du också få 

ersättning för de antal dagar du har haft 

grisen i stallet.

Agria Slaktgris Katastrofförsäkring

En försäkring för dig som har en större 

slaktgrisbesättning, minst 300 grisar/år, 

och vill ha ett skydd om det värsta skulle 

inträffa eller om du får oväntat stort antal 

kassationer i normalslakten. För att få teckna 

försäkringen måste din besättning vara 

ansluten till slakt svinshälsovården. Har du 

utegrisar måste de vara vaccinerade mot 

rödsjuka. Försäkringen har alltid självrisk.

Du kan få ersättning om ett större 

antal grisar under en begränsad period

• dör

•  insjuknar eller skadas så svårt att de enligt 

veterinär måste avlivas

• helkasseras efter slakt.

Du kan också få ersättning för produktions-

bortfall om din besättning spärras på grund 

av PRRS.

Salmonella.

Salmonellaskydd ingår i försäkringen. 

Ersättning betalas med 30 procent av vad 

Jordbruksverket enligt gällande lag och 

förordning betalar i samband med spärr 

av besättningen. Du kan få ersättning för 

produktionsbortfall under högst 18 månader 

räknat från spärrdatum. 
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Försäkra rätt antal.

Det är viktigt att rätt antal djur är försäk-

rade både när det gäller salmonella och 

andra skador. Det är det högsta antal djur i 

besättningen under året som ska försäkras. 

För lågt antal försäkrade djur kan innebära 

reducerad ersättning vid skada. 

I besättningsförsäkringarna måste hela 

besättningen vara försäkrad. I Agria Slakt-

grisförsäkringar är det antal årsgrisar som 

försäkras.

Försäkringsår och självrisk.

För besättningsförsäkringarna (gäller inte 

Agria Slaktgris – Katastrof som alltid har 

kalenderår som försäkringsår) har du möjlig-

het att välja förfallodatum på försäkringen. 

I Agria Gris – Besättningsförsäkring har du 

möjlighet att själv välja det försäkringsbe-

lopp och det självriskalternativ som passar 

just din besättning och din ekonomi. Själv-

risken är en årssjälvrisk som gäller för hela 

försäkringsåret – inte kalenderåret. Behöver 

du inte använda försäkringen kan du få upp 

till 40 procent rabatt på premien.

Omsorg om djuren.

Att ha omsorg om djuren ska löna sig. Agria 

har därför följande grundkrav för alla grisför-

säkringar.

•  Veterinär ska alltid kontaktas vid tecken 

på sjukdom eller skada, det gäller även vid 

svåra grisningar.

•  Om djuret inte blir friskt efter veterinär-

behandlingen ska veterinären kontaktas 

igen för fortsatt behandling eller beslut om 

utdömning.

•  Döda/avlivade grisar ska alltid lämnas till 

kadaverhämtning (gäller inte dig som bor 

i område där det fortfarande är tillåtet att 

gräva ner döda djur).

Agria stödjer forskningen.

Agria skapar trygghet för djur och människor. 

Som ett led i detta arbete avsätter Agria fyra 

promille av den premie du betalar till forsk-

ning inom veterinärmedicin. På agria.se kan 

du se inom vilka områden som Agria stöttar 

forskningen. 

Agria värnar om miljön.

Vi är ingen miljötyngd verksamhet, men 

enligt principen ”alla bäckar små…” har 

vi valt att värna om miljön. Vi är miljöcertifi e-

rade enligt ISO 14001 och alla Agrias 

medarbetare utbildas i miljö- och krets-

loppstänkande. Tänk efter en extra gång 

hur du kan ta miljöhänsyn i din vardag som 

djurägare.

Gemensamt för Agria Gris 

Besättningsförsäkringar
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Nedan ser du de försäkringsvillkor som är 

av särskild betydelse för din rätt till ersätt-

ning från Agria. 

I texten hänvisas till ABL – Allmänna 

Bestämmelser för Agrias lantbruksdjursför-

säkringar som är de gemensamma villkoren 

som gäller alla Agrias lantbruksdjursförsäk-

ringar. Varje produkt har sedan ett specifi kt 

villkor beroende på vilken försäkring du valt 

hos oss. Vill du beställa de fullständiga 

villkoren kan du göra det på agria.se. Du kan 

även beställa villkoren hos Länsförsäkringar 

där du bor eller hos Agria Djurförsäkring 

020-88 88 88.

Viktiga begränsningar 

av försäkringens omfattning.

ABL 4.1 Sjukdomar, skador och andra 

skadehändelser före försäkringstidens 

första dag 

Försäkringen omfattar inte följder av sjukdo-

mar, skador eller andra skadehändelser som 

har förelegat eller påbörjats före försäkrings-

tiden eller före en utvidgning av försäkrings-

skyddet. Friskrivningen gäller således även 

för så kallade dolda fel.

Det är veterinärmedicinsk erfarenhet som 

ska ligga till grund för bedömningen av när 

en sjukdom eller skada skall anses 

ha påbörjats. Friskrivningen gäller fastän 

skadehändelsen är känd av bolaget och 

detta oberoende av om avtalet påförts 

någon särskild begränsning (reservation).

ABL 4.2 Karenstid 

Karenstid innebär att försäkringen inte om-

fattar följder av sjukdomar, skador eller andra 

skadehändelser som har uppkommit eller 

påbörjats inom en viss tid efter försäkrings-

tidens början eller efter en utvidgning av 

försäkringsskyddet.

Viktig information om 

försäkringen!



Kontakta ditt 
närmaste Agriaombud

Agria Djurförsäkring är Länsförsäkringars specialistbolag för djur- och gröda.

Vi vill ge dig det bästa och utvecklar därför våra produkter i nära samarbete 

med lantbrukets organisationer.

Länsförsäkringar 

Bergslagen 021-19 01 00 • Blekinge 0454-30 23 00 • Dalarnas Försäkringsbolag 023-930 00

Gotland 0498-28 18 50 • Gävleborg 026-14 75 00 • Göinge 0451-489 00 • Göteborg och 

Bohuslän 031-63 80 00 • Halland 035-15 10 00 • Jämtland 063-19 33 00 • Jönköping 036-19 90 00 

Kalmar 020-66 11 00 • Kristianstad 044-19 62 00 • Kronoberg 0470-72 00 00

Norrbotten 0920-24 25 00 • Skaraborg 0500-77 70 00 • Skåne 042-24 90 00 

Stockholm 08-562 830 00 • Södermanland 0155-48 40 00 • Uppsala 018-68 55 00

Värmland 054-775 15 00 • Västerbotten 090-10 90 00 • Västernorrland 0611-253 00

Älvsborg 0521-27 30 00 • Östgöta Brandstodsbolag 013-29 00 00

Agria Djurförsäkring 020-88 88 88. E-post: lantbruk.avd@agria.se.

Tegeluddsvägen 11 -13 • Box 70306, 107 23 Stockholm 

Tel 08-588 421 00 • info@agria.se • www.agria.se
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