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Välkommen till Agria Djurförsäkring

Försäkringsvillkoren
Det här är försäkringsvillkoret för Agria Gröda. Försäkringen
kan tecknas separat hos Agria eller Länsförsäkringar eller som 
en tilläggsförsäkring till Länsförsäkringars försäkringar för 
verksamheter inom Gröna näringar. Om inte annat har avtalats 
består dina villkor av tre delar: försäkringsbrevet, villkoren för 
den försäkring som du har tecknat och Allmänna bestämmelser 
för Agrias Grödaförsäkring. Dessutom gäller Försäkrings
avtalsl agen (2005:104) och andra författningar på området i till
lämpliga 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 bestäm
melser ersätter motsvarande punkter i villkoret. 
Om ett villkor i de Allmänna bestämmelserna och ett försäk
ringsvillkor motsäger varandra, är det alltid försäkringsvillkoret 
som gäller.

Kontrollera din försäkring Försäkringsvillkoren
Så snart du får ditt försäkringsbrev är det viktigt att du kontrol
lerar att uppgifterna är riktiga och stämmer överens med den 
försäkring du har ansökt om. Var uppmärksam på att det i för
säkringsbrevet kan finnas texter som begränsar eller utökar vill
korens omfattning. Om någon uppgift är felaktig måste du sna
rast kontakta Agria eller Länsförsäkringar och påtala felet. Om 
din grödaförsäkring tecknats som tilläggsförsäkring till Läns
försäkringars försäkring för Lantbruksföretag eller Gröna 
Näringar eller om den tecknats separat hos länsförsäkringsbolag 
ska du i stället kontakta ditt länsförsäkringsbolag. Gör du inte 
det kan ersättningen sättas ned eller helt utebli. Du kan läsa mer 
om nedsättning i punkt B.5.2 i de Allmänna bestämmelserna för 
Agrias Grödaförsäkring. 

Inför varje odlingssäsong måste du kontrollera att du har rätt 
areal försäkrad inom respektive grödagrupp.

A  Agria Gröda

A.1 Vem försäkringen gäller för
 l Försäkringen gäller för den försäkringstagare som anges på 

försäkringsbrevet i sin egenskap av brukare av den försäkrade 
arealen. Försäkringen gäller inte för ny brukare efter en över
låtelse av den odlade arealen.

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

den tid försäkringen är i kraft.

A.3 Var försäkringen gäller
 l Försäkringen gäller på odlad areal som du som försäkrings

tagare äger, arrenderar, brukar med skötselavtal eller på annat 
sätt disponerar. För försäkringsfall som omfattas av punkt A.6.3 
Salmonella i lagrad gröda i grupp A gäller försäkringen även i 
tork och lageranläggning för grödor i grupp A som du som för
säkringstagare äger eller brukar.

A.4 Försäkringsbara grödor
 l Försäkringsbara grödor delas in i sex grupper:

Grupp A – oljeväxter, stråsäd, trindsäd med flera
Grupp B – frö av vallväxter med flera
Grupp C – sockerbetor, foderbetor
Grupp D – grönsaker, frö av vissa grönsaker och kryddor
Grupp E – grönsaker
Grupp F – potatis och rovor.
En fullständig förteckning över vilka växtslag som ingår i 
 respektive grödagrupp finns på sista sidan i villkoret.

A.5 Försäkrad areal
 l Försäkringen gäller för den odlade areal och de grupper av 

grödor som anges i försäkringsbrevet. Om du odlar KRAV god
känd gröda ska det framgå av ditt försäkringsbrev. För grödor 
som tillhör grupp A, B och C ska försäkring tecknas för all areal 
som du odlar inom dessa grupper. Det går inte att bryta ut och 
försäkra enstaka grupper eller gröda/grödor. För grödor som 
tillhör grupp D, E och F ska försäkring tecknas för all areal som 
du odlar inom respektive grupp. Det går inte att bryta ut och för
säkra enstaka gröda/grödor inom en grupp.

GRUPP

A, B, C All odlad areal måste försäkras

D All odlad areal måste försäkras

E All odlad areal måste försäkras

F All odlad areal måste försäkras

FÖRSÄKRAD AREAL
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Med att all odlad areal måste försäkras avses att hela den odlade 
areal som du äger, arrenderar, brukar med skötselavtal eller på 
annat sätt disponerar ska försäkras. Om en gröda sås och 
 skördas i flera omgångar under samma växtodlingssäsong ska 
den sammanlagda odlade arealen för omgångarna vara för
säkrad. Om du vid skadetillfället har mer odlad areal inom 
grupperna A, B och C eller inom respektive grupp i D, E och F 
är du inte fullt försäkrad och ersättningen kan vid skada komma 
att sättas ned enligt B.6.5. Detsamma gäller om du inte meddelat 
ändringar mellan grödagrupperna inom den odlade areal som 
framgår av försäkringsbrevet. Grödagrupp som inte angivits på 
försäkringsbrevet omfattas inte av försäkringen.

A.6  Försäkringens omfattning
A.6.1 Skördeförlust vid hagelskada

 l Du kan få ersättning för skördeförlust vid hagelskada som 
inträffar mellan 1 april och 31 oktober. Försäkringen ersätter den 
kvalitet som den skadade grödan hade vid skadetillfället. 
 Skadan ska värderas av en av Agrias värderingsmän och 
 skadans omfattning framgår av värderingsprotokollet.

A.6.1.1 Ersättning 

 l Så här beräknar vid din ersättning:
• Grödor i grupperna A, B och C (gäller även KRAVgodkända 

grödor) ersätts med ett schablonpris som Agria fastställer 
inför varje grödasäsong. Till grund för schablonpriset ligger 
genomsnittspriset för normalkvalitet för respektive gröda de 
senaste tre åren med hänsyn tagen till extrema avvikelser i 
prisbilden.

• Grödor i grupperna D, E och F ersätts med det pris du skulle 
fått vid försäljning av grödan efter avdrag för dina skörde
bundna kostnader, såsom arbete, emballage, transport och 
försäljning.

• För utsädesodling i grupp A betalas även utsädestillägg under 
förutsättning att grödan godkänns som utsäde.

• Vi betalar aldrig ut mer ersättning än vad som motsvarar 
 grödans marknadsvärde.

A.6.1.2 Skadegräns

 l Ersättning lämnas endast om den genomsnittliga skadan 
överstiger 250 kronor per hektar och gröda.

A.6.1.3 Begränsningar

 l Vi ersätter inte:
• efterlikvid och kvalitetstillägg
• följdskador efter hagelskada, till exempel växtsjukdomar
• merkostnader orsakade av hagelskada, till exempel kostnader 

för jordbearbetning, extra gödsling och ogräsbekämpning
• biprodukter, till exempel halm
• höstsådd gröda som skadas samma år som den sås.

A.6.2 Omsåddskada

 l Du kan få ersättning för kostnader i samband med omsådd 
av gröda under vårbruk och höstbruk på försäkrad areal. För
säkringen ersätter nödvändiga och skäliga kostnader för arbete, 
maskin och utsäde för omsådd av den gröda som ursprungligen 
såddes. Skadan ska värderas av en av Agrias värderingsmän och 
skadans omfattning framgår av värderingsprotokollet.

 l Du har skyldighet att i möjligaste mån förebygga eller 
begränsa skada på gröda, exempelvis genom skorpbrytning i 
samband med skorpbildning. 

A.6.2.1 Omsåddsskada på vårsådd gröda

 l Försäkringen gäller för omsådd som sker mellan 1 mars och 
15 juni av grödor i grupp A, B och C samt av morötter om 
 behovet av omsådd beror på torka, skorpbildning, frost eller 
jord och sanddrift orsakad av vind under samma period, se 
definitioner under punkt C Definitioner. Den omsådda grödan 
måste skördas samma år som den sås.

A.6.2.2 Omsåddsskada på höstsådd gröda

 l Försäkringen gäller för omsådd som sker mellan 1 augusti 
och 31 oktober av grödor i grupp A och B om behovet av 
omsådd beror på skorpbildning eller jord och sanddrift orsakad 
av vind under samma period, se definitioner under punkt 
C Definitioner.

A.6.2.3 Ersättning 

 l Så här beräknar vi din ersättning:
• Ersättningen baseras på en genomsnittlig kostnad per hektar 

för varje gröda. Hektarersättning fastställs av Agria.
• Vid omsådd av fält som också besåtts med fånggrödor eller 

annan insådd ersätter försäkringen upp till genomsnittlig frö
kostnad för dessa grödor.

A.6.2.4 Skadegräns

 l Den skadade arealen måste överstiga 0,5 hektar per gröda 
och medföra att grödan måste sås om.

A.6.2.5 Begränsningar

 l Vi ersätter inte:
• skador om omsådd inte sker
• följdskador efter omsådd, till exempel lägre skörd eller sämre 

kvalitet
• merkostnader orsakade av omsåddsskadan, till exempel 

 kostnader för extra gödsling och ogräsbekämpning
• extra omsåddskostnader i till exempel KRAV, utsädes, 

 special eller försöksodlingar.
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A.6.3 Salmonella i lagrad gröda i grupp A

Du kan få ersättning för skördevärde på tröskad gröda i grupp A 
och saneringskostnader i tork och lageranläggning vid positivt 
salmonellaprov taget på gårdsnivå som medför att din normala 
försäljning stoppas. Provet ska vara från gröda i grupp A som 
skördats på den mark som avses i försäkringsbrevet eller från 
tork och/eller lagringsanläggning för grödor i grupp A som du 
som försäkringstagare äger eller brukar. Försäkringen ersätter 
endast grödor som ägs och odlats av dig som försäkringstagare.

Krav:

 l Grödan ska odlas, skördas och torkas/lagras enligt gällande 
lagstiftning och råden i skriften Nationella Branschriktlinjer för 
livsmedels och fodersäkerhet vid produktion av spannmål, 
 olje växter och trindsäd ska följas. Skriften är utgiven av Lant
brukarnas Riksförbund, Föreningen Sveriges Spannmålsodlare 
och Sveriges Frö och Oljeväxtodlare och bedömd av Livs
medelsverket och Jordbruksverket.

Du har skyldighet att i möjligaste mån hitta alternativa försälj
ningsmöjligheter för smittad vara. 

Du ska innan sanering av din anläggning påbörjas upprätta en 
plan för hur arbetet ska genomföras. Denna plan ska godkännas 
av Agria. 

A.6.3.1 Ersättning 

Grödan ersätts med ett schablonpris som Agria fastställer inför 
varje grödasäsong (gäller även KRAVgodkända grödor). 
Avdrag görs för värde av eventuell alternativ försäljning. Till 
grund för schablonpriset ligger genomsnittspriset för normal
kvalitet för respektive gröda de senaste tre åren med hänsyn 
tagen till extrema avvikelser i prisbilden. 

Saneringskostnader i tork och lageranläggning ersätts med dina 
verifierade kostnader för sanering dock max 500 000 kronor per 
skadehändelse.

Avdrag görs för eventuell statlig ersättning. 

A.6.3.2 Begränsningar

 l Vi ersätter inte:
• kostnader för destruktion av osäljbar vara
• skadeståndskrav eller straffavgifter från mottagare av smittad 

levererad vara
• normal årlig rengöring
• nybyggnation eller nyanskaffning av material eller teknik som 

inte är nödvändig för att sanera din anläggning

A.7 Självrisk
 l Försäkringen har olika självriskregler för olika typer av ska

dehändelser och grödagrupper
• Skördeförlust vid hagelskada (A.6.1) – För grödor i grupp D 

och E är självrisken 15 procent av försäkringsersättningen. 
Grödor i grupp A, B, C och F har ingen självrisk. 

• Omsåddsskada (A.6.2) – För morötter är självrisken 15 pro
cent av försäkringsersättning. Grödor i grupp A, B och C har 
ingen självrisk.

• Salmonella i lagrad gröda i grupp A (A.6.3) – har ingen själv
risk.

B  Allmänna bestämmelser för  
Agrias Grödaförsäkring

B.1 När och hur gäller försäkringen
B.1.1 Försäkringsavtalet

Under förutsättning att försäkring beviljas gäller följande:
• om inte annat avtalats eller framgår av omständigheterna, 

börjar försäkringstiden gälla från och med kommande mid
natt, alltså dagen efter den dag då du tecknade försäkringen

• försäkringstiden är alltid ett år om inte annat avtalats.

B.1.2 Agrias ansvar

Försäkringen gäller för försäkringsfall som inträffar under den 
period som försäkringen är i kraft. Försäkringen ersätter den 
ekonomiska förlust och de kostnader som uppkommit under för
säkringstiden och som har sin grund i skador som inträffat under 
denna tid och som omfattas av försäkringen. Kostnader som 
uppkommer efter att vårt ansvar upphört, till exempel på grund 
av att försäkringen avslutats, ersätts inte.

B.1.3 Inskränkningar i försäkringens giltighet

Försäkringen gäller inte för skador eller skadehändelser som 
inträffat eller börjat utvecklas innan försäkringen tecknats. 
Detta gäller även skador eller andra skadehändelser som har 
samband med sådana tillstånd. Detsamma gäller för för
säkringsmoment där skada eller annan skadehändelse utgör en 
bakomliggande förutsättning för försäkringsfall, till exempel 
vid produktionsbortfall.

B.1.4 Karenstid

Försäkringen har ingen karenstid. 
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B.1.5 Begränsning av försäkringens omfattning (reservationer)

Vi har rätt att reservera oss för skador eller andra skadehändel
ser som visat sig före försäkringens begynnelsedag. Har för
säkringen begränsats i sin omfattning med en reservation, gäller 
reservationen även för följder av de skador eller andra skade
händelser som reservationen avser, liksom för skador eller andra 
skadehändelser som har samband med det reservationen avser. 
Om reservationen kan omprövas framgår det av ditt försäk
ringsbrev.

B.2  Förnyelse och uppsägning
B.2.1  Förnyelse av försäkringen

Vid försäkringstidens slut förnyas försäkringen genom att du 
som försäkringstagare betalar den premie som bolaget genom 
utsänd avi underrättar dig om. Om högre premie eller ändrade 
villkor ska gälla för den nya försäkringen ska bolaget meddela 
detta senast då premieavin sänds ut.

Har vi på Agria eller Länsförsäkringar anledning att inte förnya 
försäkringen ska du underrättas om detta senast 1 månad före 
försäkringstidens slut. Skickas meddelandet senare förlängs 
försäkringen med lika många dagar som meddelandet är för
senat.

B.2.2 Uppsägning av försäkringen

Du kan säga upp försäkringen under försäkringstiden om för
säkringsbehovet har upphört helt eller till väsentlig del fallit 
bort, till exempel genom att areal avyttras. Du kan när som helst 
säga upp försäkringen vid huvudförfallodagen.

Vi kan säga upp försäkringen under försäkringstiden om det 
finns stöd för det enligt försäkringsavtalslagen.

Betalas inte premien i tid har vi rätt att säga upp försäkringen 
om inte dröjsmålet är av ringa betydelse. Vid första premie
perioden (nyteckning) träder uppsägningen i kraft tre dagar 
efter det att den skickats från oss. Vid senare premieperiod 
 träder uppsägningen i kraft sju dagar efter det att vi skickat en 
påminnelse om premiens förfallodag till dig som försäkrings
tagare.

Om du inte tillåter att vi besiktigar försäkrad egendom har vi 
rätt att säga upp försäkringen med 14 dagars uppsägningstid.

B.3 Betalning av försäkringen
B.3.1 Premien

Vid en nytecknad försäkring eller utökning av försäkrings
skyddet ska premien betalas inom 14 dagar från den dag då 
Agria eller Länsförsäkringar skickade premieavin till dig. Detta 
gäller inte om försäkringen ska börja gälla enligt punkt B.3.2 
genom att du betalar premien. 

Vid förnyelse ska premien betalas senast när den nya försäk
ringstiden börjar. Premien behöver dock inte betalas tidigare än 
en månad efter att bolaget skickat ut premieavin. Försäkringen 
förnyas under förutsättning att premien betalas inom här före
skriven tid. 

Försäkringen förnyas även om premien betalas senare än inom 
föreskriven tid, dock endast under förutsättning att betalning 
sker innan försäkringen sagts upp. Bolagets ansvarighet inträder 
i detta fall först dagen efter betalningen.

Premien för senare premieperiod ska vara betald på periodens 
första dag. Vid annan betalning än genom autogiro gäller att 
premien dock inte behöver betalas tidigare än en månad efter det 
att bolaget skickat ut premieavin. Betalas i dessa fall inte 
 premien i tid föreligger dröjsmål med premiebetalningen och 
bolagets ansvarighet upphör, det vill säga bolaget ansvarar inte 
längre för försäkringsfall. Betalas premien senare men innan 
försäkringen sagts upp återinträder bolagets ansvarighet först 
dagen efter betalningen.

Betalar du via autogiro gäller utöver vad som anges i B.3 även 
bestämmelserna i autogiroavtalet. Om autogiroavtalet upphör 
att gälla av annan anledning än utebliven betalning aviseras 
 premie för obetald del av försäkringstiden. Premie ska betalas 
enligt reglerna i B.3. Om autogiroavtalet upphör på grund av 
bristande betalning har bolaget rätt att säga upp försäkringen 
enligt B.3.

B.3.2 Omedelbar premiebetalning

Vi har rätt att begära omedelbar premieinbetalning. Detta inne
bär att försäkringen blir gällande dagen efter den dag då 
 premien betalats. Detta framgår i så fall av ditt försäkringsbrev.

B.3.3 Återbetalning av premien

Om försäkringen sagts upp av dig eller oss, får du tillbaka den 
del av premien som du har rätt till. Premie understigande 100 
kronor återbetalas inte. 

B.4 Om skada inträffat
B.4.1 När skada ska anmälas

Om det inträffar en hagel eller omsåddsskada som medför att 
du har möjlighet att få ersättning ur försäkringen ska du inom 
fyra dagar från skadetillfället anmäla skadehändelsen till ditt 
länsförsäkringsbolag eller Agria. Du får inte så om eller skörda 
innan skadan anmälts och värderats, om inte annat avtalats. Om 
du anmäler skadan senare kan ersättningen reduceras eller helt 
utebli. 

Du ska anmäla salmonellaskada till oss på Agria utan dröjsmål. 
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B.4.2 Anspråk på försäkringsersättning – ersättningskrav

Försäkringstagare som är näringsidkare ska anmäla anspråk på 
försäkringsersättning till oss på Agria senast 12 månader från 
den huvudförfallodag som infaller närmast efter tiden när det 
förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till försäk
ringsersättning inträdde. Framställs kravet senare är Agria fritt 
från ersättningsskyldighet.

B.4.3 Din skyldighet att medverka vid skaderegleringen

Inträffad hagel eller omsåddsskada ska besiktas och värderas av 
en av Agria utsedd grödavärderingsman. Du är skyldig att med
verka i utredningen av skadehändelsen och lämna grödavärde
ringsmannen och Agria all information av betydelse för bedöm
ningen av försäkringsfallet och vårt ansvar.

Du får inte så om eller skörda innan skadan anmälts och värde
rats, om inte annat avtalats. Om vi medger skörd innan värde
ring av en hagelsskada eller medger jordbearbetning och sådd 
innan värderingen av en omsåddsskada ska provytor lämnas 
kvar på fältet. Dessa ska vara 10 x 10 meter och så många att de 
ger en representativ bild av fältet.

Du godkänner värderingen genom att underteckna värderings
protokollet.

Vid salmonellaskada ska du innan sanering av din anläggning 
påbörjas upprätta en plan för hur arbetet ska genomföras. Denna 
plan ska godkännas av oss på Agria.

Du måste meddela om du är momsredovisningsskyldig samt om 
skadehändelsen omfattas av någon annan försäkring. Det senare 
gäller oberoende av om händelsen har anmälts till det andra för
säkringsbolaget.

B.5 Generella aktsamhetskrav och andra 
 begränsningar
B.5.1 Aktsamhetskrav

Du är skyldig att i möjligaste mån förebygga eller begränsa 
skada på gröda, exempelvis genom skorpbrytning i samband 
med skorpbildning eller genom att hitta alternativa försäljnings
möjligheter för smittad vara. 

B.5.2 Nedsättning av försäkringsersättningen

I vissa fall kan din försäkringsersättning minskas enligt
bestämmelser i försäkringsavtalslagen på grund av att du inte 
medverkat till utredningen eller fullföljt dina skyldigheter enligt 
villkor, lagstiftning eller myndighets anvisning.

B.5.2.1 Felaktiga uppgifter om din försäkring

De uppgifter som ligger till grund för din försäkring framgår av 
ditt försäkringsbrev. Du måste kontrollera att dessa uppgifter är 

riktiga och kontakta ditt länsförsäkringsbolag (då grödaförsäk
ringen tecknats som tillägg till Länsförsäkringars försäkring för 
Lantbruksföretag eller försäkring för Gröna Näringar, eller 
tecknats separat hos länsförsäkringsbolag) eller Agria (då för
säkringen tecknats direkt hos oss) om något i försäkringsbrevet 
inte stämmer. 

Om något förändras under försäkringsåret så att den odlade 
 arealen eller de grödor som odlas inte längre överensstämmer 
med vad som anges i försäkringsbrevet måste du omgående 
 kontakta ditt länsförsäkringsbolag eller Agria enligt ovan.

Om du inte uppfyller kraven i B 5.2.1 kan ersättningen vid skada 
sättas ned enligt B 6.5. Om felet beror på att du lämnat oriktiga 
uppgifter enligt B.5.2.3 gäller även vad som framgår där.

B.5.2.2 Åsidosättande av aktsamhetskrav, anvisningar vid 

skada m.m.

Har du inte följt villkorens aktsamhetskrav eller anvisningar vid 
eller inför skada kan ersättningen sättas ned enligt bestämmel
serna i försäkringsavtalslagen.

B.5.2.3 Oriktiga uppgifter

Har du lämnat oriktiga uppgifter när du tecknade försäkringen 
eller låtit bli att ändra felaktiga uppgifter som ligger till grund 
för försäkringen, kan ersättningen sättas ned helt eller delvis. 
Detsamma gäller om du efter skada lämnat in oriktiga uppgifter 
eller undanhållit uppgifter som har betydelse för din rätt till 
ersättning.

Du är ansvarig att kontrollera att uppgifterna på värderingspro
tokollet är korrekta.

B.5.2.4 Framkallande av försäkringsfall

Har du uppsåtligen orsakat eller förvärrat försäkringsfallet 
 lämnas ingen ersättning. Har du av oaktsamhet framkallat för
säkringsfallet eller förvärrat dess följder får vi minska ersätt
ningen helt eller delvis i enlighet med vad som gäller enligt för
säkringsavtalslagen. Detsamma gäller om du annars måste 
antas ha handlat eller underlåtit att handla i vetskap om att det 
innebar en betydande risk för att skadan skulle inträffa.

B.5.3 Identifikation med den försäkrade

I vissa nedsättningssituationer jämställer vi ditt handlande med 
handlande av dina anställda och den som med ditt samtycke har 
ansvar över den försäkrade arealen. När du uppdrar åt någon att 
sköta din försäkrade areal så gäller aktsamhetskraven i försäk
ringsvillkoren även denne person.

Om dessa personer bryter mot aktsamhetskraven har vi rätt att 
sätta ned din ersättning.
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B.5.4 Force majeure, brand-, miljö-, krigs- och dammskador

Försäkringen gäller inte för kostnader eller annan förlust till 
följd av miljökatastrof, kärnkraftsolyckor, radioaktivitet, krig, 
krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution, terroristdåd, 
uppror eller upplopp eller på grund av arbetsmarknadskonflikt 
eller konfiskation, förstatligande, rekvisition, destruktion av 
eller skada på egendom efter beslut av regeringen eller myndig
het. För lantbruksförsäkringar gäller friskrivningen också vid 
brand. Försäkringen gäller inte för skadehändelser som direkt 
eller indirekt har orsakats av eller står i samband med damm
brott i kraftverksdamm eller regleringsdamm för elkraftproduk
tion. Försäkringen gäller inte heller för kostnader eller annan 
förlust till följd av att skadereglering, betalning av ersättning 
eller annan åtgärd har fördröjts på grund av någon av ovan
stående händelser.

B.6 Allmänt om ersättning
B.6.1 Avdrag från ersättning

Från ersättningen gör vi avdrag för
• moms, om du är momsredovisningsskyldig
• kostnader som inte omfattas av försäkringen
• eventuell självrisk
• nedsättning om du inte har följt gällande aktsamhetskrav
• premie och övriga fordringar som förfallit till betalning, som 

du inte har betalat
• ersättning som du har fått från en myndighet eller någon 

annan

Vi ansvarar inte för förlust som kan uppstå om utredning 
rörande försäkringsfall eller utbetalning fördröjs.

B.6.2 Utbetalning av ersättning

Vi ska betala ersättningen senast en månad efter att du har 
 lämnat in en fullständig skadeanmälan och lagt fram den 
 information som krävs för att fastställa ersättningsbeloppet. 
Ersättning eller ränta under 100 kronor utbetalas inte.

B.6.3 Dubbelförsäkring

Du måste meddela oss om grödan har försäkrats hos flera
försäkringsbolag, oavsett om skadan har anmälts till det andra 
bolaget eller inte. Du har inte rätt till högre ersättning från 
 bolagen än för vad som sammanlagt svarar mot skadan.

Om det försäkrade intresset även omfattas av annan försäkring 
och det i den andra försäkringen finns förbehåll vid dubbel
försäkring, gäller samma förbehåll i denna försäkring.

B.6.4 Återkrav

Om Agria har betalat ersättning för en skada övertar vi rätten 
till ersättning av den som är ansvarig för skadan  intill det 
belopp vi har betalat. Du får inte träffa överenskommelse med 

den som är ansvarig för skadan, som innebär att du helt eller 
delvis avstår från din rätt till ersättning från denne.

B.6.5 Underförsäkring (pro rata)

Om din försäkring vid skadetillfället inte omfattar all odlad 
areal eller har den fördelning av gröda som föreskrivs i A.5 är 
du underförsäkrad. Vi jämför då den premie som du har betalat, 
mot den premie som du skulle ha betalat för full försäkring. Den 
ersättning du får motsvarar så stor del som du har betalat premie 
för. Om underförsäkringen är mindre än tio procent gör vi inget 
avdrag.

B.7 Preskription
Du förlorar din rätt till ersättning om du inte väcker talan mot 
oss inom 10 år från tidpunkten när det förhållande som enligt 
försäkringsavtalet berättigar till sådant försäkringsskydd 
inträdde.

Har du anmält skadan till oss inom den tid som anges ovan, har 
du alltid sex månader på dig att väcka talan sedan Agria lämnat 
slutgiltigt besked i ersättningsfrågan. 

För försäkringstagare som är företagare gäller enligt B.4.2 även 
en skyldighet att anmäla skada senast 12 månader från den 
huvudförfallodag som inträffar närmast efter det förhållande 
som berättigar till försäkringsskydd. Framställs kravet senare är 
Agria fritt från ansvar, oavsett vad som annars skulle gällt enligt 
första stycket.

B.8 Sanktion
Försäkringen ersätter lagliga intressen som omfattas av försäk
ringen. Vi erbjuder inte försäkringsskydd eller skadeersättning 
som står i strid med sanktioner eller embargon beslutade av FN, 
Europeiska unionen eller Sverige. Vi ska inte anses tillhanda
hålla skydd eller vara skyldiga att betala ersättningsanspråk om 
det skulle utsätta oss för sanktion, förbud eller begränsning 
enligt beslut av EU, Storbritannien eller USA. Om vi har gjort 
en utbetalning som inte når mottagaren på grund av sanktioner 
ska vi anses ha fullgjort vårt åtagande enligt avtalet.

B.9 Behandling av personuppgifter
Agria behandlar personuppgifter i enlighet med vad som anges i 
informationen ”Behandling av personuppgifter” som du hittar 
på vår webbplats agria.se. 
Om du vill kan du få informationen skickad till dig, kontakta i 
så fall Agria på 077588 88 88 eller info@agria.se.

B.10 Om vi inte är överens
B.10.1 Omprövning

Missförstånd och oklarheter kan uppstå vid en skada. Om du 
inte blir nöjd med vår skadereglering kan du skriftligen begära 
att Agria omprövar ärendet.
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B.10.2 Kundklagomål

Är du missnöjd med något i hanteringen eller kontakten med 
Agria, från första bemötandet till den löpande kontakten eller 
vid avslutandet av din försäkring, vill vi gärna att du berättar 
det för oss. Du kan ringa till vårt Kundcenter (077588 88 88) 
eller vända dig till din handläggare och meddela att du vill 
lämna ett klagomål.

B.10.3 Allmän domstol

Om du inte är nöjd med vår hantering av ärendet så kan du 
begära prövning i allmän domstol. Dina ombudskostnader kan 
ofta ersättas genom rättsskyddet i din hemförsäkring eller före
tagsförsäkring. Du betalar då bara självrisken.

B.10.4 Tillämplig lag

För denna försäkring gäller svensk lag. Viktiga bestämmelser 
för försäkringsavtalet finns i försäkringsavtalslagen. Tvist om 
försäkringsavtalet ska handläggas vid svensk domstol med till
lämpning av svensk lag.

C  Definitioner

Torka

Med omsåddskada på grund av torka avses skador där utsädet 
har grott men groddplantan eller grödan torkar bort. 

Skorpbildning

Med omsåddsskada på grund av skorpbildning avses skador där 
utsädet har grott men inte kommer upp då det bildats en skorpa i 
jordytan, eller att grödan kommit upp men dör eller att tillväxten 
kraftigt hämmas på grund av skorpbildning. 

Frost

Med omsåddsskada på grund av frost avses skador där utsädet 
har grott men grödan dör på grund av bortfrysning.

Jord- och sanddrift orsakad av vind

Med omsåddsskada på grund av jord och sanddrift orsakad av 
vind avses skador där:
• jorden blåser bort och blottlägger utsädet så att det inte kan 

gro eller grodden dör,
• jorden och utsädet blåser bort,
• jorden blåser bort från plantan och blottlägger rotsystemet 

och grödan dör eller,
• uppkommen gröda blästras sönder. 
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D  Översikt grödagrupper

Grupp A Grupp B Grupp C Grupp D Grupp E Grupp F

Oljeväxter: Frö av: Foderbetor Grönsaker: Grönsaker: Potatis:

Höstraps Alsikeklöver Sockerbetor Bladselleri Brysselkål Fabrikspotatis

Höstrybs Blåluzern Blomkål Brytbönor Färskpotatis

Senap Engelskt rajgräs Bovete Gräslök Industripotatis

Vårraps Foderlosta Broccoli Grön sparris Matpotatis

Vårrybs Frölök Dill Gurka Utsädespotatis

Humleluzern Fänkål Humle

Stråsäd: Hundäxing Grönkål Isbergssallat Rovor:

Foderblandsäd Italienskt rajgräs Gul lök Mangold Rovor

Foderhavre Kummin Jordärtskocka Paprika

Foderkorn Krypven Kronärtskocka Pumpa

Grynhavre Renlosta Kålrot Purjolök

Hybridråg Rödklöver Morot Sallat

Höstvet Rajsvingel Paksoi Salladskål

Maltkorn Rödsvingel Palsternacka Salvia

Råg Rörsvingel Persilja Skärbönor

Rågvete Timotej Rabarber Sockerärter

Vårvete Vitklöver Rotpersilja Squash

Vit sötväppling Rotselleri Vaxbönor

Trindsäd: Ängskavle Rädisor

Baljväxtblandsäd Ängsgröe Rättika

Bruna bönor Ängsvingel Rödbetor

Foderärter Rödkål

Konservärter Frö av: Röd lök

Lupiner Foderbetor Sockermajs

Matärter Rovor Solros

Vicker Sockerbetor Spenat

Åkerbönor Spenat Svartrot

Ärt- och oljeväxt- 
blandning

Vitkål

Övrigt: Frö av: 

Fodermajs Dill

Fodermärgkål Kålrot

Foderraps Morot

Oljelin Rödbeta

Spånadslin Senap

ÖVERSIKT GRÖDAGRUPPER
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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 Kalmar län 020-66 11 00 | Länsförsäkring 
Kronoberg 0470-72 00 00 | Länsförsäkringar Norrbotten 0920-24 25 00 | Länsförsäkringar Skaraborg 0500-77 70 00 | Läns försäkringar 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 | 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 din  
produktion.  

Prata med ditt Agriaombud 
som du hittar på agria.se  
eller ring oss på  
0775-88 88 88.


