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FÅR I VILLKORET

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

2

EE

Grönt får
Visar vad försäkringen gäller för.

EE

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

EE

Rött får
Visar vad försäkringen inte gäller för.

Välkommen till Agria Djurförsäkring

• svensk djurutställning
• betesmark som ägs, arrenderas eller disponeras av
försäkringstagaren.

Försäkringsvillkoren
Det här är försäkringsvillkoren för Agrias får- eller getförsäkringar. Om inte annat har avtalats består dina villkor
av tre delar: försäkringsbrevet, villkoren för den försäkring
som du har tecknat samt Allmänna bestämmelser för Agrias
lantbruksförsäkringar. Dessutom gäller Försäkringsavtalslagen
(2005:104) och andra författningar 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 Allmänna
bestämmelser ersätter motsvarande punkter i villkoret.
Om ett villkor i de Allmänna bestämmelserna och ett
försäkringsvillkor motsäger varandra, är det alltid försäkringsvillkoret som gäller.

A.3 Försäkrade djur

EEFörsäkringen gäller för besättning med det antal djur
som anges i försäkringsbrevet och som tillhör den försäkrade
besättningen. Försäkringen kan bara tecknas för samtliga djur
i besättningen*. Djuren delas in i tre grupper
• Grupp 1: Hondjur över tolv månaders ålder
• Grupp 2: Handjur över tolv månaders ålder
• Grupp 3: Lamm/killingar från och med tio dagar till tolv
månaders ålder.
Försäkringen gäller även för nyfödda lamm och killingar till
och med nio dagars ålder i den utsträckning som anges i punkt
A .5.1.1.1.
*Med besättning avses alla djur som du äger och som vistas vid samma
produktionsplats. I besättningen ingår även de djur som du äger men som vistas
på annan produktionsplats om dessa har något samband med varandra. Har du en
besättning på en gård med eget produktionsplatsnummer och som är helt avskild
från den andra besättningen när det gäller till exempel skötsel, maskiner och inga
djur flyttas mellan räknas det som en egen besättning.

Kontrollera din försäkring
Så snart du får ditt försäkringsbrev är det viktigt att du kontrollerar 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. Du kan läsa mer om
nedsättning i punkt A.5.2 i de Allmänna bestämmelserna för
Agrias lantbruksförsäkringar.

A.4 Försäkringsbelopp

EEFörsäkringsbeloppen för hon- och handjur över tolv
månader samt slutvärdet för lamm/killingar framgår av ditt
försäkringsbrev.
Vi beräknar lamm och killingars försäkringsbelopp utifrån
FÖRSÄKRINGSBELOPP
Ålder – andel av slutvärde
< 1 mån

20 %

6 mån

85 %

1 mån

25 %

7 mån

90 %

2 mån

35 %

8 mån

100 %

3 mån

50 %

9 mån

100 %

A.1 Vem försäkringen gäller för

4 mån

65 %

10 mån

100 %

EEFörsäkringen gäller för försäkringstagaren i egenskap
av ägare till den försäkrade besättningen. Försäkringen gäller
inte för ny ägare efter en överlåtelse av besättningen eller av
djur ingående i besättningen. Försäkringen gäller även för
försäkringstagare som, utan att vara ägare till de försäkrade
djuren, har ett ekonomiskt intresse i djuren.
Därutöver gäller försäkringen endast annan ägare till
besättningen som är medlem i försäkringstagarens hushåll.

5 mån

75 %

11 mån

100 %

A.Agria Får Besättning /
Agria Get Besättning

deras slutvärde och ålder enligt tabellen nedan:
Ovan angivna åldrar avser uppnådd ålder.

A.5 Försäkringens omfattning
A.5.1 Livförsäkring
A.5.1.1 Dör eller avlivast

EEDu kan få ersättning om djuret blir så sjukt eller skadat att
A.2 Var försäkringen gäller

det dör eller måste avlivas. Utdömning och avlivning ska vara
veterinärmedicinskt motiverat samt överensstämma med vetenskap och beprövad erfarenhet. Saneringsslakt, till exempel vid
låg produktion, hög ålder eller mastit som inte är av akut karaktär, där djuret inte uppvisar kliniska tecken på sjukdom omfattas
inte av försäkringen.

EEFörsäkringen gäller för försäkringsfall som inträffar på
produktionsplats knuten till adressen på försäkringsbrevet.
Försäkringen gäller även när ett djur som hör till besättningen
transporteras till, från eller vistas på:
• svenskt djursjukhus
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Krav:

Ersättning:

EEAvlivning: Det är alltid en veterinär som ska besluta om djuret

EEDu kan få ersättning med upp till 80 procent av det belopp

behöver avlivas eller slaktas. Veterinärbeslut krävs inte vid akuta
skador där omedelbar avlivning är nödvändig av djurskyddsskäl.

som du får från Jordbruksverket för bekämpning av salmonella i
din besättning. Du får ersättning för direkta kostnader och förluster som berör de försäkrade djuren, såsom produktionsbortfall och sanering av tillhörande djurstallar.

Ersättning:

EEDu får ersättning med upp till djurets försäkringsbelopp,
A.5.2.2 Produktionsbortfall vid utbrott av epizooti

dock högst med marknadsvärdet. Vid ersatt livskada får du även
ersättning för veterinärens kostnad i samband med att djuret
döms ut med upp till 800 kr, samt för destruktionskostnaden
med upp till 300 kr per djur.

EEDu kan få ersättning för produktionsbortfall om din besättning spärras i enlighet med Epizootilagen (1999:657) och föreskrifter som meddelats med stöd av epizootilagen. Försäkringen
gäller inte för besättningar som under de fem senaste åren har
importerat djur eller haft djurkontakt med besättningar som har
importerat djur under samma period. Om Svenska Djurbönders
Smittskyddskontrolls regler för import av djur har följts gäller
försäkringen dock även i dessa fall.

A.5.1.1.1 Större djurförlust

EEStörre djurförlust föreligger om det inom en begränsad
period dör eller om du enligt veterinär måste avliva ett större
antal djur. I sådant fall drar vi ingen självrisk från ersättningen.
För att händelsen ska räknas som en Större djurförlust måste
någon av punkterna nedan vara uppfylld.
A. Om du inom 30 dagar förlorar djur vars sammanlagda försäkringsbelopp motsvarar minst 5 procent av hela besättningens försäkringsbelopp. Vi beräknar besättningens
försäkringsbelopp utifrån djurantalet den dag under
30-dagarsperioden då det fanns flest djur i besättningen
B. Om du inom 30 dagar förlorar minst 10 procent av dina
lamm/killingar i åldern 10 dagar till 6 månader
C. Om du inom 45 dagar förlorar minst 10 procent av dina
lamm/killingar från födsel till och med 9 dagars ålder.

Ersättning:

EEDu kan få ersättning med upp till 80 procent av det belopp
som du får från Jordbruksverket för produktionsbortfall i
samband med att din besättning spärrats.
A.5.2.3 Slaktbidrag vid fotröta och Maedi-Visna/
		

Caprin Artrit Encefalit (CAE)

EEDu får ersättning när djur slaktas inom ramarna för Gård-

För punkterna B och C gäller att du ska ha förlorat minst fem
lamm/killingar.

och Djurhälsans Klövkontroll respektive Maedi-Visna- eller
CAE-programmet. En förutsättning för ersättning är att besättningen är ansluten till Gård- och Djurhälsans Klövkontroll respektive Maedi-Visna- eller CAE-programmet. Rekommendationer som lämnas inom ramen för kontrollprogrammen ska följas.
Om rekommendationerna inte följs kan ersättningen sättas ned
eller helt utebli.

A.5.1.2 Helkasseras vid slakt

Ersättning:

EEDu kan få ersättning för förlorat slaktvärde om djuret oväntat helkasseras vid normalslakt på slakteri. En förutsättning för
ersättning är att djuret blivit godkänt vid slakteriets besiktning
av levande djur.

EEDjur som slaktas inom ramarna för Gård och Djurhälsans

Skadegränser:

EEFör punkt A gäller att du ska ha förlorat minst fyra djur.

Klövkontroll respektive Maedi-Visna- eller CAE-programmet
ersätts med upp till djurets försäkringsbelopp.
A.5.3 Produktionsbortfall Lamm

Ersättning:

EEFörsäkringen gäller endast för försäkrad lammproducent

EEDu får ersättning med ett belopp som motsvarar slaktvärdet

som är medlem i Gård- och Djurhälsans paket Får Plus eller
Fårhälsoprogrammet inklusive gårdsbesök med hälsoplan.
En förutsättning för ersättning är att du för journal i Elitlamm,
eller på motsvarande sätt där lammens uppgifter dokumenteras.
Du får ersättning om tidpunkten för slakt försenas med
anledning av sjukdom hos djuren konstaterad av veterinär under
förutsättning att:
A. lammen når en slaktvikt på 26 kg eller mer till följd av
förseningen
B. slakten försenats minst 14 dagar på grund av att djuren
fått karensbelagda preparat

baserat på djurets vikt och aktuellt avräkningspris – dock högst
med försäkringsbeloppet.
A.5.2 Smittskydd
A.5.2.1 Salmonella

EEDu kan få ersättning för kostnader som uppstår när besättningen spärrats på grund av salmonella i enlighet med Zoonoslagen (1999:658) och föreskrifter som meddelats med stöd av
zoonoslagen.
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Salmonella (A.5.2.1)

C. tackornas dräktighet försenats till följd av sjukdomen och
priset på lamm som en följd av förseningen sjunkit med
minst 100 kronor per lamm.

EEDessa begränsningar gäller:
• Du får ersättning för produktionsbortfall under högst 18
månader räknat från spärrdatum.
• Kostnader och förluster som inte kan hänföras direkt till djurproduktionen ersätts inte. Detta oavsett om sådana kostnader
och förluster ersätts av Jordbruksverket, till exempel kostnader och förluster kopplat till torkanläggning för grödor
avsedda för avsalu, vidareförädling eller annan verksamhet.

EEAktsamhetskrav:
• Alla tackor över 12 månaders ålder ska årligen vaccineras mot
gasbrand
• Nyinköpta djur ska hållas i karantän i minst 3 veckor, fotbadas
i zinksulfat och avmaskas innan de får släppas till flocken.
Om aktsamhetskraven inte följs kan ersättningen sättas ned
eller helt utebli.

Produktionsbortfall vid utbrott av epizooti (A.5.2.2)

EEDessa begränsningar gäller:
Ersättning:

• Du får ersättning för produktionsbortfall under högst 24
månader räknat från spärrdatum.
• Kostnader och förluster som inte kan hänföras direkt till djurproduktionen ersätts inte. Detta oavsett om sådana kostnader
och förluster ersätts av Jordbruksverket, till exempel kostnader och förluster kopplat till torkanläggning för grödor
avsedda för avsalu, vidareförädling eller annan verksamhet.

EEOm slakt sker på grund av A eller B får du ersättning med
350 kronor per lamm. Är du dilammsproducent får du ersättning
med 175 kronor per lamm. Om slakt sker på grund av C får du
ersättning med skillnaden mellan det pris du skulle ha fått om
slakten skett som planerat och det pris du fick för dina lamm.

A.6 Vid skada

EEHar du inte följt villkorens aktsamhetskrav eller anvisningar vid eller inför skada kan ersättningen sättas ned enligt
bestämmelserna i försäkringsavtalslagen. Se punkt B.5.2 i
Allmänna bestämmelser.
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,
se A.5. Försäkringens omfattning.

A.7.2 Självrisk

EEFörsäkringen har olika självriskregler för olika typer av
skadehändelser.
• A.5.1 Livförsäkring – årssjälvrisken framgår av ditt

försäkringsbrev. Vid större djurförlust (A.5.1.1.1) gäller
försäkringen utan självrisk.
• A.5.2 Smittskydd – har ingen självrisk
• A.5.3 Produktionsbortfall Lamm

Slakt på grund av punkt A eller B: självrisken är 1 750 kronor,
självriskperioden är 45 dagar.
Slakt på grund av punkt C: självrisken är 700 kronor,
självriskperioden är 45 dagar.

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.

A.7.3 Karenstider
Destruktion/verifikation:

EEFörsäkringen har olika karenstider för olika typer av

Självdöda eller avlivade djur som inte ska obduceras måste
sändas till destruktion via Svensk Lantbrukstjänst eller motsvarande företag. Djur som sänts till slakteri verifieras med slaktavräkning eller kassationsintyg där djurets identitet framgår.
Du får endast gräva ner ett dött djur i områden som inte omfattas av det generella nedgrävningsförbudet. Vid nedgrävning ska
försäkringsfallet styrkas av två ojäviga vittnen som sett det döda
djuret eller med ett fotografi där djurets identitet framgår.
Detsamma gäller vid hemslakt

skadehändelser.
• A.5.1 Livförsäkring – har ingen karenstid
• A.5.2 Smittskydd – har ingen karenstid
• A.5.3 Produktionsbortfall Lamm – Försäkringen gäller

inte för sjukdomar som uppstått inom 20 dagar från det att
försäkringen tecknats.

A.7 Begränsningar
A.7.1 Allmänna begränsningar
Livförsäkring (A.5.1)

EEDu får inte ersättning om djur dött eller avlivats till följd av:
• beteenderubbning eller lynnesfel
• angrepp av varg, björn, lo, järv eller örn.
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B Agria Får Enskild /
Agria Get Enskild

B.4 Försäkrat djur

EEFörsäkringen gäller för det djur som anges i försäkringsbrevet. Den gäller även för lamm/killing till försäkrat hondjur
från och medfullgången dräktighet till och med att lammet/
killingen är nio dagar. Lammet har försäkringsskydd med den
omfattning som följer av punkt B.6.1.2.

B.1 Vem försäkringen gäller för

EEFörsäkringen gäller för försäkringstagaren i egenskap av
ägare till djuret. Försäkringen gäller även för försäkringstagare
som, utan att vara ägare till djuret, har ett ekonomiskt intresse i
djuret.
Därutöver gäller försäkringen endast annan ägare till djuret
som är medlem i försäkringstagarens hushåll.

B.5 Försäkringsbelopp

EEDjurets försäkringsbelopp framgår av ditt försäkringsbrev
och är den högsta liversättningen du kan få ur försäkringen.
Försäkringsbeloppet sänks med tjugo procent per år när du
förnyar försäkringen från och med det år djuret blir sex år.
Försäkringsbeloppet blir som lägst 400 kronor och avrundas
till närmaste hundratal kronor.

B.2 När försäkringen gäller

EEFörsäkringen gäller för försäkringsfall som inträffar under
försäkringstiden.

Utöver djurets försäkringsbelopp kan du få ersättning för
destruktionskostnaden med upp till 300 kronor samt för
veterinärens arvode i samband med att djuret döms ut med
upp till 800 kr per utdömt djur.

B.3 Var försäkringen gäller

EEFörsäkringen gäller endast för försäkringsfall som inträffar
på produktionsplats knuten till adressen på försäkringsbrevet,
om inget annat avtalats med Agria.
Försäkringen gäller även när djuret transporteras till, från
eller vistas på djursjukhus, djurutställning eller betesmark
som ägs, arrenderas eller stadigvarande disponeras av
försäkringstagaren.
Vid transport till, ifrån eller vid vistelse på annan plats än de
platser som vi anger ovan gäller försäkringen endast om Agria i
förväg godkänt detta.

B.6 Försäkringens omfattning
B.6.1 Livförsäkring
B.6.1.1 Dör eller avlivas

EEDu kan få ersättning om djuret blir så sjukt eller skadat att
det dör eller måste avlivas. Utdömning och avlivning ska vara
veterinärmedicinskt motiverat samt överensstämma med vetenskap och beprövad erfarenhet. Saneringsslakt, där djuret inte
uppvisar kliniska tecken på sjukdom utan avlivas eller slaktas på
grund av till exempel dålig exteriör, låg produktion, eller mastit
som inte är av akut karaktär, omfattas inte av försäkringen.
Krav:

EEAvlivning: Det är alltid en veterinär som ska besluta om
djuret behöver avlivas. Om det är möjligt ska djuret skickas på
normalslakt. Veterinärbeslut krävs inte vid akuta skador där
omedelbar avlivning är nödvändig av djurskyddsskäl.
Ersättning:

EEDu får ersättning med upp till djurets försäkringsbelopp. Vid
ersatt livskada får du även ersättning för destruktionskostnaden
med upp till 300 kronor samt för veterinärens arvode i samband
med att djuret döms ut med upp till 800 kr per utdömt djur.
B.6.1.2 Förlorar lamm/killing

EEDu kan få ersättning för förlorat lamm/killing efter fullgången dräktighet till om lammet/killingen före tio dagars ålder
dör eller blir så sjuk att den enligt veterinär måste avlivas. Vid
tvilling- eller trillingfödsel får du ersättning för högst två lamm/
killingar.
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Ersättning:

B.7 Vid skada

EEDu får ersättning för med ett belopp som motsvarar tolv

EEHar du inte följt villkorens aktsamhetskrav eller anvis-

procent av tackans/getens försäkringsbelopp.
B.6.1.3 Helkasseras vid slakt

ningar vid eller inför skada kan ersättningen sättas ned enligt
bestämmelserna i försäkringsavtalslagen. Se punkt A.5.2 i de
allmänna bestämmelserna.

EEDu kan få ersättning för förlorat slaktvärde om djuret oväntat helkasseras vid normalslakt på slakteri. En förutsättning för
ersättning är att djuret blivit godkänt vid slakteriets besiktning
av levande djur.

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.

Ersättning:

Om djur dör eller måste avlivas gäller följande:

EEDu får ersättning med ett belopp som motsvarar slaktvärdet

Obduktion

baserat på djurets vikt och aktuellt avräkningspris – dock högst
med försäkringsbeloppet.

Du måste låta obducera djuret om det har dött utan att den
bakomliggande orsaken är fastställd. I vissa fall medger vi
undantag, kontakta därför alltid oss för en bedömning.

B.6.1.4 Försvunnet eller stulet djur

EEDu kan få ersättning om ditt djur har försvunnit eller stulits

Destruktion/verifikation

och inte återfinns inom tre månader. Du måste snarast anmäla
försvinnandet till polisen samt söka efter djuret.

Självdöda eller avlivade djur som inte ska obduceras måste
sändas till destruktion via Svensk Lantbrukstjänst eller
motsvarande företag. Djur som sänts till slakteri verifieras
med slaktavräkning eller kassationsintyg där djurets identitet
framgår. Du får endast gräva ner ett dött djur i områden som
inte omfattas av det generella nedgrävningsförbudet. Vid nedgrävning ska försäkringsfallet styrkas av två ojäviga vittnen
som sett det döda djuret eller med ett fotografi där djurets
identitet framgår. Detsamma gäller vid hemslakt.

Ersättning:

EEDu får ersättning med upp till djurets försäkringsbelopp.
B.6.2 Varaktig ofruktsamhet bagge/bock

EEDu kan få ersättning för avelsbagge/-bock som före sex års
ålder enligt veterinärmedicinsk expertis blivit varaktigt ofruktsam (steril eller oförmögen att betäcka på grund av skada eller
sjukdom). En förutsättning för ersättning är att baggen/bocken
varit fullt fruktsam tidigare. När du får ersättning för varaktig
ofruktsam bagge/bock upphör försäkringen att gälla.

B.8 Begränsningar
B.8.1 Allmänna begränsningar

EEDu får inte ersättning om djuret dött/avlivas till följd av:
• Beteenderubbning eller lynnesfel
• angrepp av varg, björn, lo, järv eller örn utöver det som ersätts
i B.6.3

Ersättning:

EEDu får ersättning med upp till baggens/bockens
försäkringsbelopp.

B.8.2 Karenstider
B.6.3 Delersättning vid rovdjursskada

EEFörsäkringen har en karenstid som är 20 dagar. Karenstiden

EEDu kan, efter angrepp av fredat vilt (varg, björn, lo, järv

gäller även vid en förbättring av försäkringsskyddet. Vid skador
orsakade av trauman, till exempel benbrott och förlossningskomplikation tillämpas ingen karenstid.

eller örn), få delersättning om ditt djur dödats eller skadats så
svårt att det enligt veterinär måste avlivas. En förutsättning
för ersättning är att skadefallet kan styrkas med ett intyg från
Länsstyrelsen där djurets identitetsnummer och det belopp
som Länsstyrelsen har betalat ut framgår.

B.8.3 Självrisker

EEFörsäkringen har ingen självrisk.

Ersättning:

EEDu får ersättning med upp till djurets försäkringsbelopp
med avdrag för det belopp som Länsstyrelsen betalar ut vid
rovdjursskada.
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Agria Djurförsäkring är länsförsäkringsgruppens 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.
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