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Innehåll

Grönt
Visar vad försäkringen gäller för.

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

Rött
Visar vad försäkringen inte gäller för.

För att beskriva de olika avsnitten i villkoret finns färg-
markeringar till din hjälp.

 

 

 

FÄRGMARKERINGAR I VILLKORET
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Välkommen till Agria Djurförsäkring
 
Det här är försäkringsvillkoret
Det här är försäkringsvillkoret för Agria Ung- och Värphöns. 
Om inte annat har avtalats består dina villkor av tre delar:  
försäkringsbrevet, villkoret för den försäkring som du har 
tecknat och Allmänna bestämmelser för Agrias lantbruks-
försäkringar. Dessutom gäller försäkringsavtalslagen (FAL) 
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 villkors-
tillägg 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.

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. 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 Allmänna bestämmelser  
för Agrias lantbruksförsäkringar.

A  Agria Ung- och Värphöns

A.1  Vem försäkringen gäller för
 Försäkringen gäller endast för försäkringstagaren i sin 

egenskap av ägare till den försäkrade hönsbesättningen om 
inget annat anges på försäkringsbrevet. 

A.2  När försäkringen gäller
 Försäkringen gäller för försäkringsfall som inträffar under 

försäkringstiden. 

 Observera att du inte har något försäkringsskydd under 
tomhållningstid.

Om du av marknadsmässiga skäl har en längre tomhållnings - 
tid än 10 veckor behöver vi ett intyg från äggpackeriet eller 
motsvarande som styrker detta. Då kan vi göra ett premie-
avdrag för tiden från normal tomhållning till tiden som du  
fått rekommenderad från äggpackeriet. 

A.3  Var försäkringen gäller
 Försäkringen gäller, om inte annat särskilt anges, för  

försäkringsfall som inträffar på försäkringstagarens höns-
anläggning. 

A.4  Försäkrade djur
 För värphönsbesättning gäller försäkringen med det antal 

hönsplatser som anges i försäkringsbrevet. Försäkring kan bara 
tecknas för alla hönsplatser som tillhör din hönsanläggning. 

För unghönsbesättning gäller försäkringen för din års-
produktion. Du måste försäkra samtliga unghöns som  
utgör din årsproduktion.  

Försäkringen gäller enbart för värphöns och unghöns som är 
producerade av moderdjur i Sverige och kläckta i Sverige. 
Inköpta unghöns och kycklingar måste vid leverans vara av 
marknadsmässigt fullgod kvalitet. Med det menar vi att  
kycklingarna/unghönsen är pigga och livskraftiga och att 
flocken inte bär på sjukdomar.
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A.5  Försäkringens omfattning
A.5.1  Grundskydd vid sjukdomsutbrott

 Du kan få ersättning om en hel flock drabbas av sjukdom 
och måste avlivas på grund av djurskyddsskäl. Avlivningen ska 
vara veterinärmedicinskt motiverad samt överensstämma med 
vetenskap och beprövad erfarenhet och Agrias veterinär måste 
rådfrågas innan avlivning sker.

Med flock avses en grupp av höns med samma hälso- och 
immunitetsstatus och som hålls i ett djurutrymme som är skilt 
från andra djurutrymmen genom separat ventilationssystem, 
täta väggar, golv och tak samt med upprättade hygiengränser.  

Ersättning:

 Du får ersättningen med ett schablonbelopp som Agria  
årligen fastställer i samarbete med branschorganisationen 
Svenska Ägg. Till grund för schablonbeloppet ligger bland 
annat antal försäkrade värphönsplatser/antal unghöns i avdel-
ningen, produktionsform och flockens ålder när den avlivas.

Begränsningar:

 Du kan inte få ersättning för:
• sjukdomar som flocken bar på vid insättning av  

kycklingarna/unghönsen. Detta oavsett när sjukdomen  
först kunnat iakttas. Det är veterinärmedicinsk erfarenhet 
som avgör när sjukdomen i flocken påbörjats

• sjukdomar som är foderrelaterade, till exempel kvalitetsfel  
i fodret eller foder som blandats felaktigt

• sjukdomar som beror på fel på vaccin, till exempel  
tillverkningsfel eller brister i distributionskedjan innan  
leverans till gården 

• teknikfel eller handhavandefel, till exempel felaktigt blandat 
vaccin eller felaktigt utförd vaccinering 

• sjukdomarna aviär influensa, salmonella och newcastle.

A.5.2  Smittskydd Salmonella

 Du kan få ersättning för kostnader som uppstår för dig  
när din hönsbesättning spärras av myndighet på grund av  
salmonella enligt zoonoslagen (1999:658) och föreskrifter  
som meddelats med stöd av lagen.

Ersättning:

 Du får ersättning med en andel av det belopp som du får 
från Jordbruksverket för bekämpning av salmonella i din 
hönsbesättning. Hur stor ersättningen blir beror på vilket 
hälsokontrollprogram anläggningen är ansluten till, se tabellen 
nedan. Du får ersättning för kostnader och förluster som berör 
din hönsbesättning, såsom produktionsbortfall, djurvärde samt 
saneringskostnader för tillhörande djurstallar, beredning och 
hantering av foder, strö samt gödselsystem till djuren. 

Ersättningsnivå vid salmonella

Begränsningar:

 Du kan inte få ersättning för:
• Kostnader och förluster som inte kan hänföras direkt till 

djurproduktionen. 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.

• Kostnader och förluster som uppstår i äggbod.
• Kostnader och förluster som uppstår i äggpackeri.
• Produktionsbortfall under längre period än 12 månader  

räknat från det datum då din hönsbesättning spärrförklarades 
av myndighet.

Hälsokontrollprogram

Agrias andel av 
Jordbruksverkets 
ersättning

Högsta totala 
ersättning  
Agria och Jord-
bruksverket

Obligatorisk  
salmonellakontroll

Upp till 40 procent 70 procent

Frivillig  
salmonellakontroll

Upp till 30 procent 91 procent

Frivillig salmonellakontroll  
för höns med utevistelse

Upp till 80 procent 90 procent
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A.5.3  Smittskydd Newcastle och Aviär influensa

 Du kan få ersättning för produktionsbortfall när din 
hönsbesättning spärras av myndighet på grund av Newcastle 
eller Aviär influensa enligt bestämmelserna i epizootilagen 
(1999:657) och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

Ersättning:

 Du får ersättning med upp till 40 procent av det belopp 
som Jordbruksverket ersätter för produktionsbortfall i sam-
band med att din hönsanläggning spärras. Den sammanlagda 
ersättningen från Jordbruksverket och Agria kan bli högst  
70 procent av det totala produktionsbortfallet som Jordbruks-
verket räknat fram

Begränsningar:

 Du kan inte få ersättning för:
• Kostnader och förluster som inte kan hänföras direkt till 

djurproduktionen. 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.

• Kostnader och förluster som uppstår i äggbod.
• Kostnader och förluster som uppstår i äggpackeri. 
• Produktionsbortfall under längre period än 12 månader  

räknat från det datum då din hönsbesättning spärr-
förklarades av myndighet.

A.6  Aktsamhetskrav
 Du är skyldig att iaktta följande aktsamhetskrav för 

 att förebygga eller begränsa skada:
• Du måste följa bestämmelserna i Svenska Äggs omsorgs-

program och reglerna i den obligatoriska salmonella-
kontrollen. Om anläggningen är ansluten till den frivilliga 
salmonellakontrollen måste du även följa reglerna i detta 
program.

• Metoden ”allt-in-allt-ut” ska tillämpas. Det innebär att  
uppfödningen sker omgångsvis och att hönsen sätts in  
respektive tas ur stallet vid en gemensam tidpunkt. Du  
får inte fylla på en befintlig flock med nya höns under  
uppfödningstiden om Agria inte medgett undantag. 

• Vid utbrott av Salmonella, Newcastle eller Aviär influensa 
måste du under saneringsarbetet följa anvisningar och  
saneringsplan ut färdad av myndighet och förordnad  
veterinär.

• Vid förhöjd dödlighet eller misstanke om sjukdom i höns-
besättningen måste du omedelbart kontakta din veterinär 
samt skicka höns på obduktion för att fastställa sjukdom.

• Du måste följa Sveriges Veterinärmedicinska Anstalts 
(SVA) vaccinationsprogram och se till att hönsen är fullgott 
vaccinerade. Även föräldradjur måste vara vaccinerade 
enligt SVA:s program.

• Om en flock drabbas av sjukdomen Rödsjuka måste du 
låta vaccinera dina två nästkommande insatta flockar mot 
sjukdomen.

• Du får endast använda foder som uppfyller svensk foder-
lagstiftning. Inköpta proteinråvaror för hemmablandat foder 
ska vara provtagna av säljaren före leverans och negativa 
avseende salmonella.

Om aktsamhetskraven inte följs kan ersättningen sättas ned 
eller helt utebli.

A.7  Självrisker
 Försäkringen har ingen självrisk.

A.8  Karenstider
 Försäkringen har ingen karenstid.



Länsförsäkringar Bergslagen 021-19 01 00 | Dalarnas Försäkringsbolag 023-930 00 | Länsförsäkringar Gotland 0498-28 18 50 | 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 Kalmar län 020-66 11 00 | Länsförsäkring Kronoberg 0470-72 00 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 Västerbotten 090-10 90 00 | Länsförsäkringar Älvsborg 0521-27 30 00 

Försäkringsaktiebolaget Agria (publ) Org nr 516401-8003 | Styrelsens säte: Stockholm | Tegeluddsvägen 11–13, Box 70306, 107 23 Stockholm  
Tel 0775-88 88 88 | info@agria.se | Bankgiro 950-0059 | agria.se
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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 oss på  
0775-88 88 88.


