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Innehåll

FÄRGMARKERINGAR I VILLKORET

För att beskriva de olika avsnitten i villkoret finns grisar 
till din hjälp.

Grön Gris
Visar vad försäkringen gäller för.

Gul Gris
Visar vilka aktsamhetskrav och särskilda  bestämmelser 
som finns. Om inte aktsamhetskraven följs kan 
 ersättningen sättas ned helt eller delvis.

Röd Gris
Visar vad försäkringen inte gäller för.
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A. Agria Slaktgris Katastrof

A.1 Vem försäkringen gäller för
F Försäkringen gäller för slaktgrisproducent som föder upp 
slaktgrisar i specialiserade eller integrerade besättningar. 

A.2   När försäkringen gäller
F Försärkringen gäller för försäkringsfall (enligt A.6) som 
inträffar under ansvarstiden och som har sin grund i en 
händelse som inträffat under ansvarstiden och som omfat-
tas av försäkringen. För inköpta grisar gäller försäkringen från 
den tidpunkt då grisarna lastats av på produktionsplatsen. För 
hemmaproducerade grisar gäller försäkringen från tio veckors 
ålder. Försäkringen upphör när djur slaktas, dock senast vid 
åtta månaders ålder.

A.3   Var försäkringen gäller
F Försäkringen gäller, om inte annat anges, för försäkrings-
fall som inträffar på produktionsplats knuten till adressen på 
försäkringsbrevet. 

A.4  Försäkrat djur
F Försäkringen gäller för din årsproduktion av slaktgrisar 
under uppfödning som du har betalat premie för.  

A.5   Försäkringsform och försäkringsbelopp
F Försäkringen är en liv- och smittskyddsförsäkring som 
ska omfatta samtliga insatta slaktgrisar som vistas på samma 
produktionsplats, även om djuren har olika ägare eller vistas i 
olika byggnader inom samma produktionsplats. 

A.5.1  Underförsäkring
F Om det finns fler djur i besättningen än vad som är försäk-
rade är besättningen underförsäkrad. Vid skada minskar vi i så 
fall ersättningen proportionerligt i förhållande till underförsäk-
ringens storlek. Ersättningen minskar inte om skillnaden mellan 
premien du borde ha betalat och premien du faktiskt har betalt 
är mindre än tio procent.

A.5.2  Överbeläggning
F Om du vid skadetillfället har fler djur i avdelningen/stallet 
än vad som är tillåtet enligt Jordbruksverkets bestämmelser 
ersätts endast det tillåtna antalet djur. Om överbeläggningen 
överstiger 10 procent drar vi av 25 procent av ersättningen.

Välkommen till Agria Djurförsäkring

Försäkringsvillkoren
I detta häfte finner du försäkringsvillkoren för Agria Slaktgris 
Katastrofförsäkring. Om inte annat har avtalats består dina 
villkor av tre delar: försäkringsbrevet, villkoren för den för- 
säkring som du har tecknat samt de allmänna bestämmelserna. 
Dessutom gäller försäkringsavtals lagen (FAL) och andra för-
fattningar på området i tillämpliga delar.

Över tiden förändras ibland vissa delar av försäkringsvillkoren. 
Sådana eventuella förändringar meddelar vi dig inför en ny 
försäkringsperiod i form av ett villkorstillägg. Ett  villkorstillägg 
som är daterat senare än detta villkor eller de allmänna  
bestämmelserna ersätter motsvarande punkter i villkoret.
Om ett villkor i de allmänna bestämmelserna och ett försäk-
ringsvillkor motsäger varandra, är det alltid försäkrings villkoret 
som gäller.

Kontrollera din försäkring
Så snart du får ditt försäkringsbrev är det viktigt att du kon-
trollerar att uppgifterna är riktiga och stämmer överens med 
den försäkring du har ansökt om. Var uppmärksam på att det i 
försäkringsbrevet kan finnas texter som begränsar eller utökar 
villkorens omfattning. Om någon uppgift är felaktig måste du 
snarast kontakta Agria och påtala felet. Gör du inte det kan 
ersättningen sättas ned eller helt utebli.

Allmänna Bestämmelser för Agrias lantbruksförsäkringar och 
Agrias och Länsförsäkringars krav för larm och reservelverk 
hittar du på agria.se. Du kan också ringa till Agria på  
 0775-88 88 88 och beställa via telefon.

Villkor Slaktgris Katastrof
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Ingångsvärdet är verifierat inköpspris. Om du har egen uppföd-
ning är ingångsvärdet aktuellt pris för 30 kilo levande vikt, eller 
verifierad högre vikt. 

Tillväxtvärdet per dag beräknas genom skillnaden mellan 
ingångsvärdet och slutvärdet, dividerat med 110 dagar. Om 
du kan verifiera att du normalt har en kortare uppfödningstid 
räknas värdeökningen per dag på den tiden. 

Slutvärdet beräknas enligt aktuellt noteringspris för 95 kilos 
slaktvikt och en köttprocent på 58. Efterlikvid eller andra till-
lägg ingår inte i beräkningen.

A.6.2   Förlust av nyinsatta smågrisar
F Du kan få ersättning för smågrisar som dör, skadas eller 
insjuknar så svårt att de enligt veterinär måste avlivas. Djuren 
är då i ett sådant tillstånd att de enligt veterinärmedicinsk ex-
pertis inte kan leva vidare och att prognosen för tillfrisknande 
vid vård eller fortsatt vård anses dålig.

Krav: 
F 
• Förlusten ska ske inom 14 dagar efter insättning.
• Förlusten måste vara minst fem av de inköpta grisarna som är 

levererade från samma besättning, dock lägst fem procent av 
dessa.

• Du ska alltid anlita veterinär så fort djur insjuknar, skadas 
eller visar tecken på slöhet eller avmagring. Ett sjukt eller 
skadat djur ska fortsätta behandlas av veterinär under sjuk-
domstiden och veterinärens föreskrifter ska alltid följas.

• Om djur självdör och det inte säkert går att fastställa orsaken 
till dödsfallet, eller om det inte går att ställa diagnos, ska 
minst två djur obduceras.

• Vid akuta skador där det på grund av djurskyddsskäl är 
nödvändigt med omedelbar avlivning ska detta styrkas av 
veterinär eller av två ojäviga vittnen.

Ersättning: 
F Du får ersättning med 80 procent av inköpspriset samt 
ersättning för kostnader vid eventuell obduktion. Du kan få 
ersättning för maximalt två smågrisar vid obduktion. 

B.6.3  Helkasseras
F Du kan få ersättning för förlorat slaktvärde om djur 
skulle bli oväntat helkasserade i samband med normalslakt på 
svenskt slakteri.

A.6   Försäkringens omfattning
F Under denna punkt får du reda på vilka förutsättningar och 
särskilda krav som måste vara uppfyllda för att skadehändelsen 
ska omfattas av försäkringen. Här framgår också de ersättnings- 
nivåer och begränsningar som gäller. Eventuell självrisk dras 
från ersättningen enligt punkt A.2. 

Följande krav (säkerhetsföreskrifter) måste följas. Under varje 
punkt finns även särskilda krav. Om du inte följer föreskrifterna 
kan Agria helt eller delvis sätta ner ersättningen. 
• Du ska vara ansluten till av Jordbruksverket godkänt program 

för slaktsvinhälsovård.
• Grisarna ska vara födda och uppfödda i Sverige.
• Grisar som vistas utomhus ska vara vaccinerade mot rödsjuka 

enligt Gård och Djurhälsans anvisningar.
• Om du använder importerat foder ska du följa svensk foder-

lagstiftning.
• Du ska ha godkänt larm och reservelverk enligt lagstiftning.

A.6.1 Dör eller avlivas inom 30 dygn
F Du kan få ersättning för djur som inom 30 dagar blir så 
sjuka eller skadade att de dör eller måste avlivas.

Utdömning och avlivning ska vara veterinärmedicinskt 
 motiverat samt överensstämma med vetenskap och beprövad 
erfarenhet. Saneringsslakt, till exempel vid låg tillväxt, som inte 
är av akut karaktär, där djuret inte uppvisar kliniska tecken på 
sjukdom omfattas inte av försäkringen. 

Krav:
F Avlivning: Det är alltid en veterinär som ska besluta om 
djuret behöver avlivas eller slaktas. Om det är möjligt ska djuret 
gå på normal slakt.

Veterinär beslut krävs inte vid akuta skador där omedelbar 
avlivning är nödvändig av djurskyddsskäl.

Ersättning:
F Ersättning: Du får ersättning med ett belopp som motsva-
rar de skadedrabbade djurens värde när skadan hände, samt 
kostnader för eventuell obduktion för att fastställa sjukdomen 
eller skadan. 

Djurens värde fastställs med hänsyn till ingångsvärdet, tillväxt 
och ålder vid skadetillfället. Vi räknar med en uppfödningstid 
om 110 dagar. 
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Ersättning: 
F Du kan få maximalt 20 kronor per behandlad gris och 
omgång. 

A.6.6  PRRS
F Du kan få ersättning för produktionsförlust när besätt-
ningen spärras på grund av PRRS enligt bestämmelserna i 
epizootilagen med tillhörande förordningar.

Ersättning: 
F Du kan få ersättning med 60 procent av det belopp som 
Jordbruksverket, enligt epizootilagen och förordningar, betalar 
som ersättning för produktionsbortfall i samband med att 
besättningen blir spärrförklarad för PRRS. 

Den sammanlagda ersättningen från Jordbruksverket och 
Agria kan maximalt bli 80 procent av den totala kostnaden för 
produktionsbortfall. 

Begränsning: 
F Du kan få ersättning för produktionsbortfall under högst 18 
månader från spärrdatum. 

A.7 Vid skada
F Har du inte följt villkorens aktsamhetskrav eller anvisningar
vid eller inför skada kan ersättningen sättas ned enligt 
bestämmelserna i försäkringsavtalslagen. Se punkt A.5.2 i de 
Allmänna bestämmelserna för Agrias lantbruksförsäkringar. 
Om djur  visar tecken på sjukdom eller skada måste du kontakta 
 veterinär för att få rätt till ersättning från försäkringen, om 
inte djuret behöver avlivas omedelbart av djurskyddsskäl. Vid 
omedelbar avlivning ska du kunna visa att det är nödvändigt av 
djurskyddsskäl.

Om djur dör eller måste avlivas gäller följande:

Obduktion
Vid upprepade dödsfall i din besättning utan att orsaken är 
fastställd, måste du låta obducera döda djur.

Destruktion/verifikation
Självdöda eller avlivade djur som inte ska obduceras måste
sändas till destruktion via Svensk Lantbrukstjänst eller mot-
svarande företag. Djur som sänts till slakteri verifieras med 
slaktavräkning eller kassationsintyg där djurets identitet fram-
går. Du får endast gräva ner ett dött djur i områden som inte
omfattas av det generella nedgrävningsförbudet. Vid nedgräv-

Ersättning: 
F Du får ersättning med ett belopp som motsvarar medel-
värdet för grisarna som är slaktade samtidigt med de kasse-
rade grisarna. För kasserade grisar som har en slaktvikt under 
55 kg kan du inte få ersättning. Dessa grisar räknas inte heller 
med i underlaget för självrisken. 

Begränsning: 
F Försäkringen ersätter inte om djuret delkasseras eller om 
det var i sådant skick när det kom till slakteriet att det inte 
kunde tas in för slakt. 

A.6.4  Smittskydd salmonella
F Du kan få ersättning när besättningen spärras på grund av 
salmonella enligt bestämmelserna i zoonoslagen med tillhö-
rande förordningar.

Krav: 
F Vid saneringsarbetet ska anvisningar och saneringsplan 
från av myndighet och förordnad veterinär följas avseende djur, 
byggnader och foderanläggningar. 

Ersättning: 
F Du kan få ersättning med 30 procent av det belopp som 
Jordbruksverket, enligt zoonoslagen och förordningar, betalar 
som ersättning för bekämpning av salmonella i samband med 
att besättningen blir spärrförklarad. 

Begränsningar:
F  
• Du kan få ersättning under högst 18 månader räknat från 

spärrdatum.
• För kostnader som avser ombyggnadsarbeten, utbyte av 

material och inventarier samt kostnader för normal rengöring 
av stall, fläkt- och fodersystem betalas ingen ersättning.

• Kostnader och förluster som inte direkt kan hänföras till den 
primära djurproduktionen ersätts inte – detta oavsett om 
sådana kostnader och förluster ersätts av Jordbruksverket.

A.6.5  Medicinkostnader för behandling av Actinobacillus
 pleuropneumoni (APP) 
F Du kan få ersättning för medicinkostnader vid behandling 
av akut pneumoni/pleurit orsakad av Actinobacillus pleu-
ropneumoni. 
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ning ska försäkringsfallet styrkas av två ojäviga vittnen som 
sett det döda djuret eller med ett fotografi där djurets identitet 
framgår. Detsamma gäller vid hemslakt.

A.8 Karenstid
F Karenstiden varierar enligt följande: 
• Försäkringspunkt A.6.1 − A.6.3 samt A.6.5 − A.6.6: Har ingen 

karenstid.
• Försäkringspunkt A.6.4: Har en karenstid på sex månader räk-

nat från det datum när besättningen blir fullständigt friförkla-
rad.

A.9 Självrisker
F Försäkringen har olika självrisker för olika försäkrings-
punkter enligt nedan: 
• Försäkringspunkt A.6.1: Självrisken är sju kronor per slakt-

gris vid skadetillfället, dock lägst 3 000 kronor. Om skadan 
inträffar i stallenhet som ur smittosynpunkt är avskild från 
resten av besättningen, beräknas självrisken på antal grisar i 
den  aktuella stallenheten. Om du saknar godkänt larm enligt 
Agrias och Länsförsäkringars krav för larm och reservelverk, 
är självrisken 20 procent av den beräknade ersättningen, 
dock lägst 10 000 kronor. Om du inte har något larm är själv-
risken 40 procent av den beräknade ersättningen.

• Försäkringspunkt A.6.3: Självrisken är 1,5 procent av hela den 
slaktade omgången.

• Försäkringspunkt A.6.2 samt A.6.5 − A.6.6: Har ingen självrisk.
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Agria Djurförsäkring är länsförsäkrings-gruppens 
specialistbolag för djur- och grödaförsäkring.  
Vi hjälper dig att hitta  en försäkring som passar  
dig och dina djur. Prata med ditt Agriaombud som  
du hittar på agria.se eller ring vårt kundcenter  
på 0775-88 88 88.

Länsförsäkringar Bergslagen 021-19 01 00  |  Länsförsäkringar Blekinge 0454-30 23 00  |  Dalarnas Försäkringsbolag 023-930 00  |  
 Länsförsäkringar Gotland 0498-28 18 50  |  Länsförsäkringar Gävleborg 026-14 75 00  |  Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad 044-19 62 00   

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän 031-63 80 00 Länsförsäkringar Halland 035-15 10 00  |  Länsförsäkringar Jämtland 063-19 33 00   

Länsförsäkringar Jönköping 036-19 90 00  |  Länsförsäkringar Kalmar län 020-66 11 00  |  Länsförsäkring Kronoberg 0470-72 00 00   

Länsförsäkringar Norrbotten 0920-24 25 00  |  Länsförsäkringar Skaraborg 0500-77 70  00  |  Länsförsäkringar Skåne 042-633 80 00  

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

Länsförsäkringar Värmland 054-775 15 00  |  Länsförsäkringar Västerbotten 090-10 90 00  |  Länsförsäkringar Västernorrland 0611-36 53 00    

Länsförsäkringar Älvsborg 0521-27 30 00  |  Länsförsäkringar Östgöta 013-29 00 00

Försäkringsaktiebolaget Agria (publ) Org nr 516401-8003 | Styrelsens säte: Stockholm | Tegeluddsvägen 11–13, Box 70306, 107 23 Stockholm

Tel 0775-88 88 88, fax 08-588 421 80 | info@agria.se | Bankgiro 950-0059 | agria.se




