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FÄRGMARKERINGAR I VILLKORET

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

HHGrönt
Visar vad försäkringen gäller för.
HHGult
Visar vilka aktsamhetskrav och särskilda
bestämmelser som finns. Om inte
aktsamhetskraven följs kan ersättningen
sättas ned helt eller delvis.

HHRött
Visar vad försäkringen inte gäller för.
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Välkommen till Agria Djurförsäkring

ägs, arrenderas eller stadigvarande disponeras av försäkrings
tagaren.
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.

Försäkringsvillkoren
I detta häfte finner du försäkringsvillkoren för Agrias nöt
försäkringar. Om inte annat har avtalats består dina villkor av
tre delar: försäkringsbrevet, villkoren för den försäkring du har
tecknat samt Allmänna bestämmelser för Agrias lantbruks
försäkringar. Dessutom gäller försäkringsavtalslagen (FAL) och
andra författningar på området i tillämpliga delar.

A.4 Försäkrat djur

HHFörsäkringen gäller för det djur som anges i försäkrings
brevet.
Den gäller även för foster och kalv till försäkrat hondjur från
och med den sjunde dräktighetsmånaden till och med att kalven
är nio dagar. Kalven har försäkringsskydd med den omfattning
som följer av punkt A.6.1.2 och A.6.3.

Över tiden förändras ibland vissa delar av försäkringsvillkoren.
Sådana eventuella förändringar meddelar vi dig inför en ny
f örsäkringsperiod i form av ett villkorstillägg. Ett villkorstillägg
som är daterat senare än detta villkor eller allmänna bestämmel
ser ersätter motsvarande punkter i villkoret.

A.5 Försäkringsbelopp

HHDjurets försäkringsbelopp framgår av ditt försäkringsbrev
Om ett villkor i de allmänna bestämmelserna och ett försäk
ringsvillkor motsäger varandra, är det alltid försäkringsvillkoret
som gäller.

och är den högsta liversättningen du kan få ur försäkringen. För
säkringsbeloppet sänks med tjugo procent per år när du förnyar
försäkringen från och med det år djuret blir sex år, med undan
tag för renrasiga köttraskor som inte ålderssänks. Försäkrings
beloppet blir som lägst 7 000 kronor och avrundas till närmaste
hundratal kronor
Utöver djurets försäkringsbelopp kan du få ersättning för
destruktionskostnaden med upp till 1 000 kronor samt veteri
närvård och läkemedel med upp till 10 000 kronor per försäk
ringsår.

Kontrollera din försäkring
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. Om någon uppgift är felaktig
måste du snarast kontakta Agria och påtala felet. Gör du inte det
kan din ersättning sättas ned eller helt utebli. Du kan läsa mer
om nedsättning i Allmänna bestämmelser för Agrias lantbruks
försäkringar.

A.6 Försäkringens omfattning
A.6.1 Livförsäkring

A.6.1.1 Dör eller avlivas

HHDu kan få ersättning om djuret blir så sjukt eller skadat att

A Agria Nöt Enskild

det dör eller måste avlivas. Utdömning och avlivning ska vara
veterinärmedicinskt motiverat samt överensstämma med veten
skap 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.

A.1 Vem försäkringen gäller för

HHFörsäkringen gäller endast för försäkringstagaren i sin
egenskap av ägare till det försäkrade 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.

Krav:
HHAvlivning: Det är alltid en veterinär som ska besluta om

djuret behöver avlivas eller slaktas. Om det är möjligt ska djuret
gå på normalslakt.
Veterinärbeslut krävs inte vid akuta skador där omedelbar
avlivning är nödvändig av djurskyddsskäl. Vid sådana fall ska
ett ojävigt vittne intyga att djuret är i sådant skick att omedelbar
avlivning är nödvändigt av djurskyddsskäl

A.2 När försäkringen gäller

HHFörsäkringen gäller för försäkringsfall som inträffar under
försäkringstiden. Försäkringen upphör vid förfallodagen det
kalenderår djuret blir tio år.

A.3 Var försäkringen gäller

HHFörsäkringen gäller endast för försäkringsfall som inträffar

Ersättning:

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

HHDu får ersättning med upp till djurets försäkringsbelopp.
Vid slakt, hemma eller på slakteri, görs avdrag för köttets värde.
Vid ersatt livskada får du även ersättning för destruktions
kostnaden med upp till 1 000 kronor.
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A.6.1.2 Förlorat foster eller kalv
HHDu kan få ersättning för förlorat foster eller kalv om kon

gare betäckningssäsong gjort minst hälften av de hondjur han
gått med dräktiga.

kastar från och med sjunde dräktighetsmånaden eller om kalven
före tio dagars ålder dör eller blir så sjuk att den enligt veterinär
måste avlivas. Om du förlorar kon och hon är berättigad till
ersättning får du även från sjunde dräktighetsmånaden ersätt
ning för hennes foster.

Ersättning:
HHDu får ersättning med upp till tjurens försäkringsbelopp.

Vid slakt, hemma eller på slakteri, görs avdrag för köttets värde.
A.6.2.3 Tillfällig ofruktsamhet hos tjur

HHDu kan få ersättning om din avelstjur under del av betäck

Ersättning:
HHDu får ersättning med tolv procent av kons försäkringsbe
lopp. Vid ersatt livskada får du även ersättning för destruktions
kostnaden med upp till 500 kronor per djur som du haft kostna
der för.

ningssäsongen varit tillfälligt ofruktsam (steril eller oförmögen
att betäcka på grund av skada eller sjukdom). Tjuren ska under
minst trettio dagar ha gjort färre än hälften av de hondjur ha gått
med dräktiga. En förutsättning för att få ersättning är att tjuren
under en tidigare betäckningssäsong gjort minst hälften av de
hondjur han gått med dräktiga.

A.6.1.3 Försvunnet eller stulet djur
HHDu kan få ersättning om ditt djur har försvunnit eller stulits

Ersättning:

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

HHDu får ersättning med 10 procent av tjurens försäkrings
belopp – dock lägst 2 000 kronor och högst 8 000 kronor.
Du kan få ersättning högst en gång per betäckningssäsong.

Ersättning:
HHDu får ersättning med upp till djurets försäkringsbelopp.

A.6.3 Veterinärvårdsförsäkring

HHDu kan få ersättning för dina kostnader när en veterinär

A.6.1.4 Helkasseras vid slakt
HHDu kan få ersättning för förlorat slaktvärde om djuret

undersöker och behandlar ditt djur för en sjukdom eller skada.
Djuret ska vid besökstillfället visa kliniska symtom på sjukdom
eller skada. Undersökningen och behandlingen måste enligt
veterinärmedicinsk expertis vara motiverad samt överens
stämma med vetenskap och beprövad erfarenhet.
Du kan även få ersättning för dina kostnader för läkemedel
som veterinär ordinerar, utlämnar eller receptföreskriver i sam
band med undersökning eller behandling av djuret. Läkemedlet
ska vara godkänt av Läkemedelsverket för behandling av djur
slaget.
En kalv omfattas fram till och med nio dagars ålder av kons
veterinärvårdsförsäkring.

o väntat helkasseras vid normalslakt på slakteri efter att ha blivit
godkänt vid slakteriets besiktning av levande djur.
Ersättning:
HHDu får ersättning med ett belopp som motsvarar slaktvärdet

baserat på djurets vikt och aktuellt avräkningspris – dock högst
med försäkringsbeloppet.
A.6.2 Användbarhetsförsäkring

A.6.2.1 Varaktigt ofruktsam ko
HHDu kan få ersättning för ko som tidigare har kalvat och där
efter blivit varaktigt ofruktsam. Med det menar vi att kon inte

Ersättning:

blivit dräktig trots att hon seminerats vid minst tre olika brunst
tillfällen. För kor som fribetäcks gäller att kon måste ha gått
med en fertil tjur under minst två månader.

HHDu kan få ersättning med upp till 10 000 kronor per försäk
ringsår.

A.7 Aktsamhetskrav

Ersättning:
HHDu får ersättning med upp till kons försäkringsbelopp.

HHFör avelstjur gäller:
• En tjur måste hållas avskild från flocken de första 20 dagarna
från det att han kommer till gården.
• En ungtjur (minst 15 månader gammal) får gå tillsammans
med högst 15 hondjur, en tvåårig tjur med högst 25 hondjur
och en äldre tjur med högst 50 hondjur.

A.6.2.2 Varaktigt ofruktsam tjur
HHDu kan få ersättning för avelstjur som under tidigare

betäckningssäsong bevisat sig fertil och därefter blir varaktigt
ofruktsam (steril eller oförmögen att betäcka på grund av skada
eller sjukdom). Med varaktigt ofruktsam menar vi att tjuren
under en betäckningssäsong gjort färre än hälften av de hondjur
han gått med d räktiga alternativt att en veterinär gör bedöm
ningen att tjuren är oförmögen att betäcka på grund av sjukdom
eller skada. Tjuren ska för att ha bevisat sig fertil under en tidi

A.8 Vid skada

HHHar du inte följt villkorens aktsamhetskrav eller anvis
ningar vid eller inför skada kan ersättningen sättas ned enligt
bestämmelserna i försäkringsavtalslagen. Se punkt A.5.2 i de
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Allmänna bestämmelserna för Agrias lantbruksförsäkringar.
Om djur visar tecken på sjukdom eller skada måste du kon
takta veterinär för att få rätt till ersättning från försäkringen,
om inte djuret behöver avlivas omedelbart av djurskyddsskäl.

• Livförsäkring (A.6.1) – har ingen självrisk
• Användbarhetsförsäkring (A.6.2) – har ingen självrisk
• Veterinärvårdsförsäkring (A.6.3) – Försäkringen har en fast
och en rörlig självrisk. Vi gör avdrag med en fast självrisk om
1 000 kronor per självriskperiod. Den rörliga självrisken är
20 procent och dras från de kostnader som överstiger den
fasta självrisken. En självriskperiod är 125 dagar. Självrisk
perioden räknar vi från och med dagen för tidigast uppkomna
kostnader för vilka du gör anspråk på ersättning.

Om djur dör eller måste avlivas gäller följande:
Obduktion
Du måste låta obducera djuret om det har dött utan att den bak
omliggande orsaken är fastställd. I vissa fall medger vi undan
tag, kontakta därför alltid oss för en bedömning.
Destruktion/verifikation
Självdöda eller avlivade djur som inte ska obduceras måste
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s ändas 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
ning ska försäkringsfallet styrkas av två ojäviga vittnen som sett
det döda djuret eller med ett fotografi där djurets identitet fram
går. Detsamma gäller vid hemslakt.

B.1 Vem försäkringen gäller för

HHFörsäkringen gäller för försäkringstagaren i sin egenskap
av ägare till den försäkrade besättningen, om inget annat
avtalats med Agria.
Därutöver gäller försäkringen endast annan ägare till besätt
ningen som är medlem i försäkringstagarens hushåll.

B.2 När försäkringen gäller
A.9 Begränsningar

HHFörsäkringen gäller för försäkringsfall som inträffar under

A.9.1 Allmänna begränsningar

försäkringstiden.

HHLivförsäkring (A.6.1) och Användbarhetsförsäkring (A.6.2)
B.3 Var försäkringen gäller

Du får inte ersättning om djuret dött/avlivats till följd av:
• beteenderubbning eller lynnesfel
• skada i samband med kalvning eller kastning om kvigan var
yngre än 13 månader eller inte tillräckligt utvecklad när hon
betäcktes.

HHFörsäkringen gäller endast för försäkringsfall som inträffar
på produktionsplats knuten till adressen på försäkringsbrevet,
om inget annat avtalats med Agria.
Försäkringen gäller även när ett djur som hör till besätt
ningen transporteras till, ifrån eller vistas på djursjukhus,
djurutställning eller betesmark som ägs, arrenderas eller stadig
varande 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.
Vid gemensam betesdrift med djur från annan ägare gäller
försäkringen endast om samtliga djurägare har en motsvarande
djurförsäkring för sin besättning.

Veterinärvårdsförsäkring (A.6.3)
HHFörsäkringen gäller inte kostnader för:

• förebyggande vård, till exempel: vaccination, kastration, eller
dräktighetsundersökning
• sintidsbehandling
• diagnostisk provtagning utan kliniska symtom
• jouravgifter och motsvarande kostnader om det inte har varit
medicinskt motiverat att ge djuret vård under jourtid
• läkemedel som inte avser behandling av sjukt eller skadat djur
• besiktning, utredning och rådgivning
• intygsskrivning och administrativa avgifter.

B.4 Försäkrade djur

HHFörsäkringen gäller för besättning

med det antal djur som
anges i försäkringsbrevet och som tillhör den försäkrade besätt
ningen. Försäkringen kan bara tecknas för samtliga djur i
besättningen.
*

A.9.2 Karenstider

HHFörsäkringen har en karenstid som är 20 dagar. Karenstiden
gäller även vid en förbättring av försäkringsskyddet. Vid skador
orsakade av trauman, till exempel benbrott tillämpas ingen
karenstid.

*

Med besättning avses alla djur som du äger och som vistas vid samma pro

duktionsplats. 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

A.10 Självrisker

avskild från den andra besättningen när det gäller till exempel skötsel,

HHFörsäkringen har olika självriskregler för olika typer av

maskiner och inga djur flyttas mellan räknas det som en egen besättning.

skadehändelser.
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Djuren delas in i två grupper:
• Grupp 1: Inkalvade hondjur.

B.6.1.2 Förlorar foster eller kalv
HHDu kan få ersättning för förlorat foster eller kalv om kon

• Grupp 2: Han/hondjur från och med 10 dagars ålder fram till
kalvning.

kastar från och med sjunde dräktighetsmånaden eller om kalven
före tio dagars ålder dör eller blir så sjuk att den enligt veterinär
måste avlivas. Om du förlorar kon och hon är berättigad till
ersättning enligt B.6.1 får du även från sjunde dräktighetsmåna
den ersättning för hennes foster.

Därutöver gäller försäkringen för foster/kalv från och med
sjunde dräktighetsmånaden till och med 9 dagars ålder i den
omfattning som framgår av B.6.1.2.

Krav:
HHAvlivning: Det är alltid en veterinär som ska besluta om

B.5 Försäkringsbelopp

HHFörsäkringsbeloppen för djur i grupp 1 och grupp 2 framgår

djuret behöver avlivas eller slaktas. Om det är möjligt ska djuret
gå på normalslakt.
Veterinärbeslut krävs inte vid akuta skador där omedelbar
avlivning är nödvändig av djurskyddsskäl.

av ditt försäkringsbrev. Foster/kalv från och med sjunde
d räktighetsmånaden till och med 9 dagars ålder ersätts med
12 procent av kons försäkringsbelopp. Försäkringsbeloppet för
djur i grupp 2 beräknas med hänsyn till djurets ålder enligt
tabellen nedan. Angivna åldrar avser uppnådd ålder.

Ersättning:
HHDu får ersättning med 12 procent av kons försäkrings

ÅLDER – ANDEL AV FÖRSÄKRINGSBELOPP
10 dgr – 12 %

8 mån – 39 %

16 mån – 70 %

1 mån – 16 %

9 mån – 42 %

17 mån – 75 %

2 mån – 20 %

10 mån – 45 %

18 mån – 80 %

3 mån – 24 %

11 mån – 48 %

19 mån – 85 %

4 mån – 27 %

12 mån – 52 %

20 mån – 90 %

5 mån – 30 %

13 mån – 56 %

21 mån – 95 %

6 mån – 33 %

14 mån – 60 %

≥ 22 mån – 100 %

7 mån – 36 %

15 mån – 65 %

belopp. Vid ersatt skada får du även ersättning för destruktions
kostnaden med upp till 500 kronor per djur som du har haft
kostnader för.
B.6.1.3 Större djurförlust
HHDu kan få ersättning för större djurförlust om det inom

30 dagar dör eller om du enligt veterinär måste avliva så många
djur att deras sammanlagda försäkringsbelopp överstiger skade
gränsen som framgår av ditt försäkringsbrev. I sådana fall drar
vi ingen självrisk från ersättningen.
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.

B.6 Försäkringens omfattning
B.6.1 Livförsäkring

B.6.1.1 Dör eller avlivas
HHDu kan få ersättning om djur blir så sjuka eller skadade att

de dör eller måste avlivas. Utdömning och avlivning ska vara
veterinärmedicinskt motiverat samt överensstämma med veten
skap 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:
HHAvlivning: Det är alltid en veterinär som ska besluta om

djuret behöver avlivas eller slaktas. Om det är möjligt ska djuret
gå på normalslakt.
Veterinärbeslut krävs inte vid akuta skador där omedelbar
avlivning är nödvändig av djurskyddsskäl.

Krav:
HHAvlivning: Det är alltid en veterinär som ska besluta om

Ersättning:
HHDu får ersättning med upp till djurets försäkringsbelopp.

djuret behöver avlivas eller slaktas. Om det är möjligt ska djuret
gå på normalslakt.
Veterinärbeslut krävs inte vid akuta skador där omedelbar
avlivning är nödvändig av djurskyddsskäl.

Vid slakt, hemma eller på slakteri, görs avdrag för köttets värde.
Vid ersatt livskada får du även ersättning för destruktions
kostnaden med upp till 500 kronor per djur som du har haft
kostnader för.

Ersättning:
HHDu får ersättning med upp till djurets försäkringsbelopp.

Skadegräns:
HHSkadegränsen framgår av ditt försäkringsbrev.

Vid slakt, hemma eller på slakteri, görs avdrag för köttets värde.
Vid ersatt livskada får du även ersättning för destruktions
kostnaden med upp till 500 kronor per djur som du har haft
kostnader för.

Förlusten ska minst motsvara försäkringsbeloppet för två
inkalvade kor eller slutvärdet av två ungdjur. Om du har både
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inkalvade kor och ungdjur är det försäkringsbeloppet för korna
som gäller.

Svenska Djurbönders Smittskyddskontrolls regler för import har
följts gäller försäkringen även i dessa fall.

B.6.1.4 Försvunna djur, stulna djur och djur som rymt
HHDu kan få ersättning om djur har försvunnit eller stulits och

Ersättning:
HHDu kan få ersättning med upp till 80 procent av det belopp

inte återfinns inom tre månader. Du måste snarast anmäla för
svinnandet till polisen samt söka efter djuren.
Du kan även få ersättning om djuret eller djuren återfunnits,
men inte går att fånga in. Med det menar vi att du trots upp
repade försök under minst 45 dagar att på olika sätt fånga in
djuren inte lyckats få djuren in i en hage eller stall.

som Jordbruksverket ersätter för produktionsbortfall i samband
med att din besättning spärrförklarats.
B.6.3 Bidrag vid saneringsslakt

B.6.3.1 Smittbärare av penicillinresistent Stafylococcus aureus
HHDu kan få ersättning vid slakt av kor som är smittbärare av

penicillinresistenta Stafylococcus aureus i juvret. En förutsätt
ning för ersättning är att du tillsammans med din besättnings
veterinär arbetar aktivt med att få bort smittan ur besättningen.
Kon måste även vara provtagen och provet ska vara analyserat
av ett ackrediterat laboratorium.

Ersättning:
HHDu får ersättning med upp till djurets försäkringsbelopp.
B.6.1.5 Helkasseras vid slakt
HHDu kan få ersättning för förlorat slaktvärde om djuret

Krav:
HHKon ska slaktas snarast och måste anmälas till slakt senast

o väntat helkasseras vid normalslakt på slakteri efter att ha blivit
godkänt vid slakteriets besiktning av levande djur.

14 dagar efter att du fått provsvaret.
Ersättning:
HHDu får ersättning med ett belopp som motsvarar slaktvärdet

Ersättning:

HHDu kan få ersättning utan avdrag för självrisk med

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

• 5 000 kronor för ko som slaktas under de tre första laktations
månaderna
• 3 000 kronor för ko som slaktas från och med den fjärde
laktationsmånaden
• vid ersatt skada kan du även få ersättning för provtagnings
kostnad med upp till 500 kronor per ko
• om kon inte kan skickas med normalslakt kan du även få
ersättning för destruktionskostnaden med upp till 500 kronor
per ko som du har haft kostnader för.

B.6.2 Smittskydd

B.6.2.1 Salmonella
HHDu kan få ersättning för kostnader som uppstår för dig när

den försäkrade besättningen spärrats av myndighet på grund av
salmonella enligt zoonoslagen (1999:658) och föreskrifter som
meddelats med stöd av lagen.
Ersättning:
HHDu kan få ersättning med upp till 30 procent av det belopp

B.7 Vid skada

som du får från Jordbruksverket för bekämpning av salmonella i
din besättning. Som mest kan du få ersättning med 5 000 000
kronor från det att beslut om spärr fattats till det att spärren är
fullständigt hävd. Du får ersättning för direkta kostnader och
förluster som berör de försäkrade djuren, såsom:
• produktionsbortfall
• djurvärde
• saneringskostnader för tillhörande djurstallar, beredning och
hantering av foder, strö samt gödselsystem till djuren.

HHHar du inte följt villkorens aktsamhetskrav eller anvis

B.6.2.2 Produktionsbortfall vid epizooti
HHDu kan få ersättning för produktionsbortfall om den försäk
rade besättningen spärrats i enlighet med epizootilagen

Om djur dör eller måste avlivas gäller följande:
Obduktion
Vid upprepade dödsfall i din besättning utan att orsaken är fast
ställd, måste du låta obducera döda djur.

ningar 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 ome
delbar avlivning ska du kunna visa att det är nödvändigt av djur
skyddsskäl.

(1999:657) eller föreskrifter som meddelats med stöd av epizoo
tilagen. En förutsättning för ersättning för produktionsbortfall
vid epizooti är att besättningen under de fem senaste åren inte
importerat djur eller haft djurkontakt med besättningar som har
importerat djur under samma period. Om du kan visa att

Destruktion/verifikation
Självdöda eller avlivade djur som inte ska obduceras måste sän
das till destruktion via Svensk Lantbrukstjänst eller motsva
7

bär att ingen självrisk dras från ersättningen. Om du inte har
valt tillägget dras självrisken för det försäkringsår du fick
spärren. Självriskens storlek framgår av försäkringsbrevet.
• Produktionsbortfall vid epizooti (B.6.2.2) – har ingen själv
risk.
• Bidrag vid saneringsslakt (B.6.3) – har ingen självrisk.

rande företag. Djur som sänts till slakteri verifieras med slaktav
räkning 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 för
säkringsfallet styrkas av två ojäviga vittnen som sett det döda
djuret eller med ett fotografi där djurets identitet framgår. Det
samma gäller vid hemslakt.

B.8 Begränsningar

C Agria Mjölk Plus

B.8.1 Allmänna begränsningar
Livförsäkring (B.6.1)
HHDu får inte ersättning om djuret dött eller avlivats till följd av

C.1 Vem försäkringen gäller för

HHFörsäkringen gäller för försäkringstagaren i sin egenskap

• beteenderubbning eller lynnesfel
• skada i samband med kalvning eller kastning om kvigan inte
var tillräckligt utvecklad eller yngre än 13 månader när hon
betäcktes
• angrepp av varg, björn, lo, järv eller örn.

av ägare till den försäkrade besättningen, om inget annat
avtalats med Agria.
Därutöver gäller försäkringen endast annan ägare till besätt
ningen som är medlem i försäkringstagarens hushåll.

Salmonella (B.6.2.1)
HHDessa begränsningar gäller

C.2 När försäkringen gäller

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

försäkringstiden.

HHFörsäkringen gäller för försäkringsfall som inträffar under
C.3 Var försäkringen gäller

HHFörsäkringen gäller endast för försäkringsfall som inträffar
på produktionsplats knuten till adressen på försäkringsbrevet,
om inget annat avtalats med Agria.
Försäkringen gäller även när ett djur som hör till besätt
ningen transporteras till, ifrån eller vistas på djursjukhus,
djurutställning eller betesmark som ägs, arrenderas eller stadig
varande 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.
Vid gemensam betesdrift med djur från annan ägare gäller
försäkringen endast om samtliga djurägare har en motsvarande
djurförsäkring för sin besättning.

Produktionsbortfall vid epizooti (B.6.2.2)
HHDessa begränsningar gäller

• Du får ersättning för produktionsbortfall under som längst
24 månader räknat från spärrdatum.
• Kostnader och förluster som inte kan hänföras direkt till djur
produktionen ersätts inte. Detta oavsett om sådana kostnader
och förluster ersätts av Jordbruksverket, till exempel kostna
der och förluster kopplat till torkanläggning för grödor
avsedda för avsalu, vidareförädling eller annan verksamhet.
• Den sammanlagda ersättningen från Agria och Jordbruks
verket kan bli högst 90 procent av ditt totala produktionsbort
fall, som beräknats av Jordbruksverket.

C.4 Försäkrade djur

HHFörsäkringen gäller för besättning

med det antal djur som
anges i försäkringsbrevet och som tillhör den försäkrade besätt
ningen. Försäkringen kan bara tecknas för samtliga djur i
besättningen.
*

B.8.2 Karenstider

HHFörsäkringen har ingen karenstid.

*

Med besättning avses alla djur som du äger och som vistas vid samma pro

duktionsplats. I besättningen ingår även de djur som du äger men som vistas

B.9 Självrisk

på annan produktionsplats om dessa har något samband med varandra. Har

HHFörsäkringen har olika självriskregler för olika typer av

du en besättning på en gård med eget produktionsplatsnummer och som är helt

skadehändelser.
• Livförsäkring (B.6.1) – årssjälvrisken framgår av ditt försäk
ringsbrev. Vid Större Djurförlust (B.6.1.3) dras ingen års
självrisk från ersättningen.
• Salmonella (B.6.2.1) – Av ditt försäkringsbrev framgår om du
har valt tillägget självriskreducering salmonella vilket inne

avskild från den andra besättningen när det gäller till exempel skötsel,
maskiner och inga djur flyttas mellan räknas det som en egen besättning.

Djuren delas in i två grupper:
• Grupp 1: Inkalvade hondjur.

• Grupp 2: Han/hondjur från och med 10 dagars ålder fram till
kalvning.
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Därutöver gäller försäkringen för foster/kalv från och med
sjunde dräktighetsmånaden till och med 9 dagars ålder i den
omfattning som framgår av B.6.1.2.

måste avlivas. Om du förlorar kon och hon är berättigad till
ersättning enligt C.6.1.1 får du även från sjunde dräktighets
månaden ersättning för hennes foster.

C.5 Försäkringsbelopp

Krav:

HHFörsäkringsbeloppen för djur i grupp 1 och grupp 2 framgår

HHAvlivning: Det är alltid en veterinär som ska besluta om

av ditt försäkringsbrev. Foster/kalv från och med sjunde dräk
tighetsmånaden till och med 9 dagars ålder ersätts med 12 pro
cent av kons försäkringsbelopp. Försäkringsbeloppet för djur i
grupp 2 beräknas med hänsyn till djurets ålder enligt tabellen
nedan. Angivna åldrar avser uppnådd ålder.

djuret behöver avlivas eller slaktas. Om det är möjligt ska djuret
gå på normalslakt.
Veterinärbeslut krävs inte vid akuta skador där omedelbar
avlivning är nödvändig av djurskyddsskäl.
Ersättning:
HHDu får ersättning med 12 procent av kons försäkrings

ÅLDER – ANDEL AV FÖRSÄKRINGSBELOPP
10 dgr – 12 %

8 mån – 39 %

16 mån – 70 %

1 mån – 16 %

9 mån – 42 %

17 mån – 75 %

2 mån – 20 %

10 mån – 45 %

18 mån – 80 %

3 mån – 24 %

11 mån – 48 %

19 mån – 85 %

4 mån – 27 %

12 mån – 52 %

20 mån – 90 %

5 mån – 30 %

13 mån – 56 %

21 mån – 95 %

6 mån – 33 %

14 mån – 60 %

≥ 22 mån – 100 %

7 mån – 36 %

15 mån – 65 %

belopp. Vid ersatt skada får du även ersättning för destruktions
kostnaden med upp till 500 kronor per djur som du har haft
kostnader för.
C.6.1.3 Större djurförlust inom 30 dagar:
HHDu kan få ersättning för större djurförlust om det inom

30 dagar dör eller om du enligt veterinär måste avliva så många
djur att deras sammanlagda försäkringsbelopp överstiger skade
gränsen som framgår av ditt försäkringsbrev. I sådana fall drar
vi ingen självrisk från ersättningen.
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.

C.6 Försäkringens omfattning
C.6.1 Livförsäkring

C.6.1.1 Dör eller avlivas
HHDu kan få ersättning om djur blir så sjuka eller skadade att

de dör eller måste avlivas. Utdömning och avlivning ska vara
veterinärmedicinskt motiverat samt överensstämma med veten
skap 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:
HHAvlivning: Det är alltid en veterinär som ska besluta om

djuret behöver avlivas eller slaktas. Om det är möjligt ska djuret
gå på normalslakt.
Veterinärbeslut krävs inte vid akuta skador där omedelbar
avlivning är nödvändig av djurskyddsskäl.

Krav:
HHAvlivning: Det är alltid en veterinär som ska besluta om

djuret behöver avlivas eller slaktas. Om det är möjligt ska djuret
gå på normalslakt.
Veterinärbeslut krävs inte vid akuta skador där omedelbar
avlivning är nödvändig av djurskyddsskäl.

Ersättning:

HHDu får ersättning med upp till djurets försäkringsbelopp.
Vid slakt, hemma eller på slakteri, görs avdrag för köttets värde.
Vid ersatt livskada får du även ersättning för destruktions
kostnaden med upp till 500 kronor per djur som du har haft
kostnader för.

Ersättning:
HHDu får ersättning med upp till djurets försäkringsbelopp.

Vid slakt, hemma eller på slakteri, görs avdrag för köttets värde.
Vid ersatt livskada får du även ersättning för destruktions
kostnaden med upp till 500 kronor per djur som du har haft
kostnader för.

Skadegräns:

HHSkadegränsen framgår av ditt försäkringsbrev.
Förlusten ska minst motsvara försäkringsbeloppet för två
inkalvade kor eller slutvärdet av två ungdjur. Om du har både
inkalvade kor och ungdjur är det försäkringsbeloppet för korna
som gäller.

C.6.1.2 Förlorar foster eller kalv
HHDu kan få ersättning för förlorat foster eller kalv om kon

kastar från och med sjunde dräktighetsmånaden eller om kalven
före tio dagars ålder dör eller blir så sjuk att den enligt veterinär
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C.6.1.4 Kalvförlust
HHDu kan få ersättning om det inom 12 månader dör eller om

C.6.2 Smittskydd

C.6.2.1 Salmonella
HHDu kan få ersättning för kostnader som uppstår för dig när

du enligt veterinär måste avliva minst 10 % av besättningens
foster och kalvar. När vi beräknar antalet foster och kalvar räk
nar vi antalet kastade foster från och med sjunde dräktighetsmå
naden och antalet födda kalvar under skadeperioden. I sådana
fall drar vi ingen självrisk från ersättningen.
Utdömning och avlivning ska vara veterinärmedicinskt
motiverat samt överensstämma med vetenskap och beprövad
erfarenhet. Saneringsslakt, där djuret inte uppvisar kliniska
tecken på sjukdom omfattas inte av försäkringen.

den försäkrade besättningen spärrats av myndighet på grund av
salmonella enligt zoonoslagen (1999:658) och föreskrifter som
meddelats med stöd av lagen.
Ersättning:
HHDu kan få ersättning med upp till 35 procent av det belopp

som du får från Jordbruksverket för bekämpning av salmonella i
din besättning. Du får ersättning för direkta kostnader och för
luster som berör de försäkrade djuren, såsom:
• produktionsbortfall
• djurvärde
• saneringskostnader för tillhörande djurstallar, beredning och
hantering av foder, strö samt gödselsystem till djuren.

Krav:
HHAvlivning: Det är alltid en veterinär som ska besluta om

djuret behöver avlivas eller slaktas. Om det är möjligt ska djuret
gå på normalslakt.
Veterinärbeslut krävs inte vid akuta skador där omedelbar
avlivning är nödvändig av djurskyddsskäl.

C.6.2.2 Produktionsbortfall vid epizooti
HHDu kan få ersättning för produktionsbortfall om den

Ersättning:
HHDu får ersättning för foster och kalvar från och med sjunde

f örsäkrade besättningen spärrats i enlighet med epizootilagen
(1999:657) eller föreskrifter som meddelats med stöd av
epizootilagen. En förutsättning för ersättning för produktions
bortfall vid epizooti är att besättningen under de fem senaste
åren inte importerat djur eller haft djurkontakt med besättningar
som har importerat djur under samma period. Om du kan visa
att Svenska Djurbönders Smittskyddskontrolls regler för import
har följts gäller försäkringen även i dessa fall.

dräktighetsmånaden upp till sex månaders ålder med upp till
djurets försäkringsbelopp. Vid slakt, hemma eller på slakteri,
görs avdrag för köttets värde. Vid ersatt livskada får du även
ersättning för destruktionskostnaden med upp till 500 kronor
per djur som du har haft kostnader för.
Skadegräns:
HHFörlusten ska minst motsvara 4 djur.

Ersättning:
HHDu kan få ersättning med upp till 80 procent av det belopp

C.6.1.5 Försvunna djur, stulna djur och djur som rymt
HHDu kan få ersättning om djur har försvunnit eller stulits och

som Jordbruksverket ersätter för produktionsbortfall i samband
med att din besättning spärrförklarats.

inte återfinns inom tre månader. Du måste snarast anmäla för
svinnandet till polisen samt söka efter djuren.

C.6.3 Bidrag vid saneringsslakt

C.6.3.1 Smittbärare av penicillinresistent Stafylococcus aureus
HHDu kan få ersättning vid slakt av kor som är smittbärare av

Du kan även få ersättning om djuret eller djuren återfunnits,
men inte går att fånga in. Med det menar vi att du trots upp
repade försök under minst 45 dagar att på olika sätt fånga in
djuren inte lyckats få in djuren i en hage eller stall.

penicillinresistenta Stafylococcus aureus i juvret. En förutsätt
ning för ersättning är att du tillsammans med din besättnings
veterinär arbetar aktivt med att få bort smittan ur besättningen.
Kon måste även vara provtagen och provet ska vara analyserat
av ett ackrediterat laboratorium.

Ersättning:
HHDu får ersättning med upp till djurets försäkringsbelopp.

Krav:
HHKon ska slaktas snarast och måste anmälas till slakt senast

C.6.1.6 Helkasseras vid slakt
HHDu kan få ersättning för förlorat slaktvärde om djuret

14 dagar efter att du fått provsvaret.

o väntat helkasseras vid normalslakt på slakteri efter att ha blivit
godkänt vid slakteriets besiktning av levande djur.

Ersättning:
HHDu kan få ersättning utan avdrag för självrisk med
• 5 000 kronor för ko som slaktas under de tre första laktations
månaderna
• 3 000 kronor för ko som slaktas från och med den fjärde
laktationsmånaden

Ersättning:
HHDu får ersättning med ett belopp som motsvarar slaktvärdet

baserat på djurets vikt och aktuellt avräkningspris – dock högst
med försäkringsbeloppet.
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Produktionsbortfall vid epizooti (C.6.2.2)

• vid ersatt skada kan du även få ersättning för provtagnings
kostnad med upp till 500 kronor per ko
• om kon inte kan skickas med normalslakt kan du även få
ersättning för destruktionskostnaden med upp till 500 kronor
per ko.

HHDessa begränsningar gäller
• Du får ersättning för produktionsbortfall under som längst
24 månader räknat från spärrdatum.
• Kostnader och förluster som inte kan hänföras direkt till djur
produktionen ersätts inte. Detta oavsett om sådana kostnader
och förluster ersätts av Jordbruksverket, till exempel kostna
der och förluster kopplat till torkanläggning för grödor
avsedda för avsalu, vidareförädling eller annan verksamhet.
• Den sammanlagda ersättningen från Agria och Jordbruks
verket kan bli högst 90 procent av ditt totala produktionsbort
fall, som beräknats av Jordbruksverket.

C.7 Vid skada

HHHar du inte följt villkorens aktsamhetskrav eller anvis
ningar 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 kon
takta 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.

C.8.2 Karenstider

HHFörsäkringen har ingen karenstid.
C.9 Självrisk

HHFörsäkringen har olika självriskregler för olika typer av

Om djur dör eller måste avlivas gäller följande:
Obduktion
Vid upprepade dödsfall i din besättning utan att orsaken är fast
ställd, måste du låta obducera döda djur.

skadehändelser.
• Livförsäkring (C.6.1) – årssjälvrisken framgår av ditt försäk
ringsbrev. Vid Större Djurförlust (C.6.1.3) och Kalvförlust
(C.6.1.4) dras ingen årssjälvrisk från ersättningen.
• Salmonella (C.6.2.1) – Av ditt försäkringsbrev framgår om du
har valt tillägget självriskreducering salmonella vilket inne
bär att ingen självrisk dras från ersättningen. Om du inte har
valt tillägget dras självrisken för det försäkringsår du fick
spärren. Självriskens storlek framgår av försäkringsbrevet.
• Produktionsbortfall vid epizooti (C.6.2.2) – har ingen självrisk.
• Bidrag vid saneringsslakt (C.6.3) – har ingen självrisk.

Destruktion/verifikation
Självdöda eller avlivade djur som inte ska obduceras måste sän
das till destruktion via Svensk Lantbrukstjänst eller motsva
rande företag. Djur som sänts till slakteri verifieras med slaktav
räkning 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 för
säkringsfallet styrkas av två ojäviga vittnen som sett det döda
djuret eller med ett fotografi där djurets identitet framgår. Det
samma gäller vid hemslakt.

D Agria Kött Bas

C.8 Begränsningar
C.8.1 Allmänna begränsningar

D.1 Vem försäkringen gäller för

Livförsäkring (C.6.1)
HHDu får inte ersättning om djuret dött eller avlivats till följd av

HHFörsäkringen gäller för försäkringstagaren i sin egenskap
av ägare till den försäkrade besättningen, om inget annat
avtalats med Agria.
Därutöver gäller försäkringen endast annan ägare till besätt
ningen som är medlem i försäkringstagarens hushåll.

• beteenderubbning eller lynnesfel
• skada i samband med kalvning eller kastning om kvigan inte
var tillräckligt utvecklad eller yngre än 13 månader när hon
betäcktes
• angrepp av varg, björn, lo, järv eller örn.

D.2 När försäkringen gäller

HHFörsäkringen gäller för försäkringsfall som inträffar under
Salmonella (C.6.2.1)
HHDessa begränsningar gäller

försäkringstiden.

D.3 Var försäkringen gäller

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

HHFörsäkringen gäller endast för försäkringsfall som inträffar
på produktionsplats knuten till adressen på försäkringsbrevet,
om inget annat avtalats med Agria.
Försäkringen gäller även när ett djur som hör till besätt
ningen transporteras till, ifrån eller vistas på djursjukhus,
djurutställning eller betesmark som ägs, arrenderas eller stadig
varande disponeras av försäkringstagaren.
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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.
Vid gemensam betesdrift med djur från annan ägare gäller
försäkringen endast om den ägaren har en motsvarande djur
försäkring för sin besättning.

Krav:
HHAvlivning: Det är alltid en veterinär som ska besluta om

D.4 Försäkrade djur

Ersättning:
HHDu får ersättning med upp till djurets försäkringsbelopp.

djuret behöver avlivas eller slaktas. Om det är möjligt ska djuret
gå på normalslakt.
Veterinärbeslut krävs inte vid akuta skador där omedelbar
avlivning är nödvändig av djurskyddsskäl.

HHFörsäkringen gäller för besättning* med det antal djur som

Vid slakt, hemma eller på slakteri, görs avdrag för köttets värde.
Vid ersatt livskada får du även ersättning för destruktions
kostnaden med upp till 500 kronor per djur som du har haft
kostnader för.

anges i försäkringsbrevet och som tillhör den försäkrade besätt
ningen. Försäkringen kan bara tecknas för samtliga djur i
besättningen.
*Med besättning avses alla djur som du äger och som vistas vid samma pro
duktionsplats. I besättningen ingår även de djur som du äger men som vistas

D.6.1.2 Förlorar foster eller kalv
HHDu kan få ersättning för förlorat foster eller kalv om kon

på annan produktionsplats om dessa har något samband med varandra.
Har du en besättning på en gård med eget produktionsplatsnummer och som

kastar från och med sjunde dräktighetsmånaden eller om kalven
före tio dagars ålder dör eller blir så sjuk att den enligt veterinär
måste avlivas. Om du förlorar kon och hon är berättigad till
ersättning enligt D.6.1.1 får du även från sjunde dräktighetsmå
naden ersättning för hennes foster.

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.

Djuren delas in i två grupper:
• Grupp 1: Inkalvade hondjur.

• Grupp 2: Han/hondjur från och med 10 dagars ålder fram till
kalvning.

Krav:
HHAvlivning: Det är alltid en veterinär som ska besluta om

djuret behöver avlivas eller slaktas. Om det är möjligt ska djuret
gå på normalslakt.
Veterinärbeslut krävs inte vid akuta skador där omedelbar
avlivning är nödvändig av djurskyddsskäl.

Därutöver gäller försäkringen för foster/kalv från och med
sjunde dräktighetsmånaden till och med 9 dagars ålder i den
omfattning som framgår av D.6.1.2.
Om du vill ha skilda försäkringsbelopp för kvigor och han
djur kan djur i grupp 2 försäkras i två undergrupper ”handjur”
respektive ”ej inkalvade hondjur”.

Ersättning:
HHDu får ersättning med 12 procent av kons försäkrings

D.5 Försäkringsbelopp

belopp. Vid ersatt skada får du även ersättning för destruktions
kostnaden med upp till 500 kronor per djur som du har haft
kostnader för.

HHFörsäkringsbeloppen för djur i grupp 1 och grupp 2 framgår
av ditt försäkringsbrev. Foster/kalv från och med sjunde dräk
tighetsmånaden till och med 9 dagars ålder ersätts med 12 pro
cent av kons försäkringsbelopp.
Försäkringsbeloppet för djur i grupp 2 redovisas med
ingångsbelopp, månadspåslag samt slutvärde. Det första
månadspåslaget läggs till ingångbeloppet när djuret uppnått två
månaders ålder. Det högsta försäkringsbeloppet är slutvärdet.

D.6.1.3 Större djurförlust inom 30 dagar:
HHDu kan få ersättning för större djurförlust om det inom 30

dagar dör eller om du enligt veterinär måste avliva så många
djur att deras sammanlagda försäkringsbelopp överstiger skade
gränsen som framgår av ditt försäkringsbrev. I sådana fall drar
vi ingen självrisk från ersättningen.
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.

D.6 Försäkringens omfattning
D.6.1 Livförsäkring

D.6.1.1 Dör eller avlivas
HHDu kan få ersättning om djur blir så sjuka eller skadade att

de dör eller måste avlivas. Utdömning och avlivning ska vara
veterinärmedicinskt motiverat samt överensstämma med veten
skap 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:
HHAvlivning: Det är alltid en veterinär som ska besluta om

djuret behöver avlivas eller slaktas. Om det är möjligt ska djuret
gå på normalslakt.
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Veterinärbeslut krävs inte vid akuta skador där omedelbar
avlivning är nödvändig av djurskyddsskäl.

fullständigt hävd. Du får ersättning för direkta kostnader och
förluster som berör de försäkrade djuren, såsom:
• produktionsbortfall
• djurvärde
• saneringskostnader för tillhörande djurstallar, beredning och
hantering av foder, strö samt gödselsystem till djuren.

Ersättning:
HHDu får ersättning med upp till djurets försäkringsbelopp.

Vid slakt, hemma eller på slakteri, görs avdrag för köttets värde.
Vid ersatt livskada får du även ersättning för destruktions
kostnaden med upp till 500 kronor per djur som du har haft
kostnader för.

D.6.2.2 Produktionsbortfall vid epizooti

HHDu kan få ersättning för produktionsbortfall om den försäk
rade besättning spärrats i enlighet med epizootilagen (1999:657)
eller föreskrifter som meddelats med stöd av epizootilagen. En
förutsättning för ersättning för produktionsbortfall vid epizooti
är att besättningen under de fem senaste åren inte importerat
djur eller haft djurkontakt med besättningar som har importerat
djur under samma period. Om du kan visa att Svenska Djurbön
ders Smittskyddskontrolls regler för import har följts gäller för
säkringen även i dessa fall.

Skadegräns:
HHSkadegränsen framgår av ditt försäkringsbrev.

Förlusten ska minst motsvara försäkringsbeloppet för två
inkalvade kor eller slutvärdet av två ungdjur. Om du har både
inkalvade kor och ungdjur är det försäkringsbeloppet för korna
som gäller.
D.6.1.4 Försvunna djur, stulna djur och djur som rymt
HHDu kan få ersättning om djur har försvunnit eller stulits och

Ersättning:

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

inte återfinns inom tre månader. Du måste snarast anmäla för
svinnandet till polisen samt söka efter djuren.

som Jordbruksverket ersätter för produktionsbortfall i samband
med att din besättning spärrförklarats.

Du kan även få ersättning om djuret eller djuren återfunnits,
men inte går att fånga in. Med det menar vi att du trots upp
repade försök under minst 45 dagar att på olika sätt fånga in
djuren inte lyckats få in djuren i hage eller stall.

D.7 Vid skada

HHHar du inte följt villkorens aktsamhetskrav eller anvis
ningar 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 ome
delbar avlivning ska du kunna visa att det är nödvändigt av djur
skyddsskäl.

Ersättning:
HHDu får ersättning med upp till djurets försäkringsbelopp.
D.6.1.5 Helkasseras vid slakt
HHDu kan få ersättning för förlorat slaktvärde om djuret

o väntat helkasseras vid normalslakt på slakteri efter att ha blivit
godkänt vid slakteriets besiktning av levande djur.

Om djur dör eller måste avlivas gäller följande:
Obduktion
Vid upprepade dödsfall i din besättning utan att orsaken är fast
ställd, måste du låta obducera döda djur.

Ersättning:
HHDu får ersättning med ett belopp som motsvarar slaktvärdet

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

Destruktion/verifikation
Självdöda eller avlivade djur som inte ska obduceras måste

D.6.2 Smittskydd

D.6.2.1 Salmonella
HHDu kan få ersättning för kostnader som uppstår för dig när

s ändas 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
ning ska försäkringsfallet styrkas av två ojäviga vittnen som sett
det döda djuret eller med ett fotografi där djurets identitet fram
går. Detsamma gäller vid hemslakt.

den försäkrade besättningen spärrats av myndighet på grund av
salmonella enligt zoonoslagen (1999:658) och föreskrifter som
meddelats med stöd av lagen.
Ersättning:
HHDu kan få ersättning med upp till 30 procent av det belopp

som du får från Jordbruksverket för bekämpning av salmonella i
din besättning. Som mest kan du få ersättning med 5 000 000
kronor från det att beslut om spärr fattats till det att spärren är
13

E Agria Kött Plus

D.8 Begränsningar
D.8.1 Allmänna begränsningar

Livförsäkring (D.6.1)
HHDu får inte ersättning om djuret dött eller avlivats till följd av

E.1 Vem försäkringen gäller för

• beteenderubbning eller lynnesfel
• skada i samband med kalvning eller kastning om kvigan inte
var tillräckligt utvecklad eller yngre än 13 månader när hon
betäcktes
• angrepp av varg, björn, lo, järv eller örn.

av ägare till den försäkrade besättningen, om inget annat
avtalats med Agria.
Därutöver gäller försäkringen endast annan ägare till besätt
ningen som är medlem i försäkringstagarens hushåll.

HHFörsäkringen gäller för försäkringstagaren i sin egenskap

E.2 När försäkringen gäller

HHFörsäkringen gäller för försäkringsfall som inträffar under

Salmonella (D.6.2.1)
HHDessa begränsningar gäller

försäkringstiden.

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

E.3 Var försäkringen gäller

HHFörsäkringen gäller endast för försäkringsfall som inträffar
på produktionsplats knuten till adressen på försäkringsbrevet,
om inget annat avtalats med Agria.
Försäkringen gäller även när ett djur som hör till besätt
ningen transporteras till, ifrån eller vistas på djursjukhus,
djurutställning eller betesmark som ägs, arrenderas eller stadig
varande 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.
Vid gemensam betesdrift med djur från annan ägare gäller
försäkringen endast om den ägaren har en motsvarande djurför
säkring för sin besättning.

Produktionsbortfall vid epizooti (D.6.2.2)
HHDessa begränsningar gäller

• Du får ersättning för produktionsbortfall under som längst
24 månader räknat från spärrdatum.
• Kostnader och förluster som inte kan hänföras direkt till djur
produktionen ersätts inte. Detta oavsett om sådana kostnader
och förluster ersätts av Jordbruksverket, till exempel kostna
der och förluster kopplat till torkanläggning för grödor
avsedda för avsalu, vidareförädling eller annan verksamhet.
• Den sammanlagda ersättningen från Agria och Jordbruks
verket kan bli högst 90 procent av ditt totala produktionsbort
fall, som beräknats av Jordbruksverket.

E.4 Försäkrade djur

HHFörsäkringen gäller för besättning

med det antal djur som
anges i försäkringsbrevet och som tillhör den försäkrade besätt
ningen. Försäkringen kan bara tecknas för samtliga djur i
besättningen.
*

D.8.2 Karenstider

*

HHFörsäkringen har ingen karenstid.

duktionsplats. I besättningen ingår även de djur som du äger men som vistas

Med besättning avses alla djur som du äger och som vistas vid samma pro

på annan produktionsplats om dessa har något samband med varandra.

D.9 Självrisk

Har du en besättning på en gård med eget produktionsplatsnummer och som

HHFörsäkringen har olika självriskregler för olika typer av

är helt avskild från den andra besättningen när det gäller till exempel skötsel,

skadehändelser.
• Livförsäkring (D.6.1) – årssjälvrisken framgår av ditt försäk
ringsbrev. Vid Större Djurförlust (D.6.1.3) dras ingen årssjälv
risk från ersättningen.
• Salmonella (D.6.2.1) – Av ditt försäkringsbrev framgår om du
har valt tillägget självriskreducering salmonella vilket inne
bär att ingen självrisk dras från ersättningen. Om du inte har
valt tillägget dras självrisken för det försäkringsår du fick
spärren. Självriskens storlek framgår av försäkringsbrevet.
• Produktionsbortfall vid epizooti (D.6.2.2) – har ingen självrisk.
• Bidrag vid saneringsslakt (D.6.3) – har ingen självrisk.

maskiner och inga djur flyttas mellan räknas det som en egen besättning.

Djuren delas in i två grupper:
• Grupp 1: Inkalvade hondjur.

• Grupp 2: Han/hondjur från och med 10 dagars ålder fram till
kalvning.
Därutöver gäller försäkringen för foster/kalv från och med
sjunde dräktighetsmånaden till och med 9 dagars ålder i den
omfattning som framgår av E.6.1.2.
Om du vill ha skilda försäkringsbelopp för kvigor och han
djur kan djur i grupp 2 försäkras i två undergrupper ”handjur”
respektive ”ej inkalvade hondjur”.
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E.5 Försäkringsbelopp

Ersättning:

HHFörsäkringsbeloppen för djur i grupp 1 och grupp 2 framgår

HHDu får ersättning med 12 procent av kons försäkrings

av ditt försäkringsbrev. Foster/kalv från och med sjunde dräk
tighetsmånaden till och med 9 dagars ålder ersätts med 12 pro
cent av kons försäkringsbelopp.
Försäkringsbeloppet för djur i grupp 2 redovisas med
ingångsbelopp, månadspåslag samt slutvärde. Det första
månadspåslaget läggs till ingångbeloppet när djuret uppnått två
månaders ålder. Det högsta försäkringsbeloppet är slutvärdet.

belopp. Vid ersatt skada får du även ersättning för destruktions
kostnaden med upp till 500 kronor per djur som du har haft kost
nader för.
E.6.1.3 Större djurförlust inom 30 dagar:
HHDu kan få ersättning för större djurförlust om det inom

30 dagar dör eller om du enligt veterinär måste avliva så många
djur att deras sammanlagda försäkringsbelopp överstiger skade
gränsen som framgår av ditt försäkringsbrev. I sådana fall drar
vi ingen självrisk från ersättningen.
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.

E.6 Försäkringens omfattning
E.6.1 Livförsäkring

E.6.1.1 Dör eller avlivas
HHDu kan få ersättning om djur blir så sjuka eller skadade att

de dör eller måste avlivas. Utdömning och avlivning ska vara
veterinärmedicinskt motiverat samt överensstämma med veten
skap 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:
HHAvlivning: Det är alltid en veterinär som ska besluta om

Krav:
HHAvlivning: Det är alltid en veterinär som ska besluta om

djuret behöver avlivas eller slaktas. Om det är möjligt ska djuret
gå på normalslakt.
Veterinärbeslut krävs inte vid akuta skador där omedelbar
avlivning är nödvändig av djurskyddsskäl.

djuret behöver avlivas eller slaktas. Om det är möjligt ska djuret
gå på normalslakt.
Veterinärbeslut krävs inte vid akuta skador där omedelbar
avlivning är nödvändig av djurskyddsskäl.

Ersättning:

HHDu får ersättning med upp till djurets försäkringsbelopp.
Ersättning:
HHDu får ersättning med upp till djurets försäkringsbelopp.

Vid slakt, hemma eller på slakteri, görs avdrag för köttets värde.
Vid ersatt livskada får du även ersättning för destruktions
kostnaden med upp till 500 kronor per djur som du har haft
kostnader för.

Vid slakt, hemma eller på slakteri, görs avdrag för köttets värde.
Vid ersatt livskada får du även ersättning för destruktions
kostnaden med upp till 500 kronor per djur som du har haft
kostnader för.

Skadegräns:
HHSkadegränsen framgår av ditt försäkringsbrev.

E.6.1.2 Förlorar foster eller kalv
HHDu kan få ersättning för förlorat foster eller kalv om kon

Förlusten ska minst motsvara försäkringsbeloppet för två
inkalvade kor eller slutvärdet av två ungdjur. Om du har både
inkalvade kor och ungdjur är det försäkringsbeloppet för korna
som gäller.

kastar från och med sjunde dräktighetsmånaden eller om kalven
före tio dagars ålder dör eller blir så sjuk att den enligt veterinär
måste avlivas. Om du förlorar kon och hon är berättigad till
ersättning enligt E.6.1.1 får du även från sjunde dräktighets
månaden ersättning för hennes foster.

E.6.1.4 Kalvförlust

HHDu kan få ersättning om det inom 60 dagar dör eller om du
enligt veterinär måste avliva minst 8 % av besättningens foster
och kalvar. När vi beräknar antalet foster och kalvar räknar vi
det antal foster från och med sjunde dräktighetsmånaden och det
antal kalvar upp till 6 månaders ålder som funnits i besättningen
under skadeperioden. I sådana fall drar vi ingen självrisk från
ersättningen.
Utdömning och avlivning ska vara veterinärmedicinskt
motiverat samt överensstämma med vetenskap och beprövad
erfarenhet. Saneringsslakt, där djuret inte uppvisar kliniska
tecken på sjukdom omfattas inte av försäkringen.

Krav:
HHAvlivning: Det är alltid en veterinär som ska besluta om

djuret behöver avlivas eller slaktas. Om det är möjligt ska djuret
gå på normalslakt.
Veterinärbeslut krävs inte vid akuta skador där omedelbar
avlivning är nödvändig av djurskyddsskäl.
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Krav:
HHAvlivning: Det är alltid en veterinär som ska besluta om

• produktionsbortfall
• djurvärde
• saneringskostnader för tillhörande djurstallar, beredning och
hantering av foder, strö samt gödselsystem till djuren.

djuret behöver avlivas eller slaktas. Om det är möjligt ska djuret
gå på normalslakt.
Veterinärbeslut krävs inte vid akuta skador där omedelbar
avlivning är nödvändig av djurskyddsskäl.

E.6.2.2 Produktionsbortfall vid epizooti
HHDu kan få ersättning för produktionsbortfall om den försäk
rade besättning spärrats i enlighet med epizootilagen (1999:657)

Ersättning:
HHDu får ersättning för foster och kalvar från och med sjunde

eller föreskrifter som meddelats med stöd av epizootilagen En
förutsättning för ersättning för produktionsbortfall vid epizooti
är att besättningen under de fem senaste åren inte importerat
djur eller haft djurkontakt med besättningar som har importerat
djur under samma period. Om du kan visa att Svenska Djur
bönders Smittskyddskontrolls regler för import har följts gäller
försäkringen även i dessa fall.

dräktighetsmånaden upp till 6 månaders ålder, med upp till
djurets försäkringsbelopp. Vid slakt, hemma eller på slakteri,
görs avdrag för köttets värde. Vid ersatt livskada får du även
ersättning för destruktionskostnaden med upp till 500 kronor
per djur som du har haft kostnader för.
Skadegräns:
HHFörlusten ska minst motsvara 4 djur.

Ersättning:
HHDu kan få ersättning med upp till 80 procent av det belopp

E.6.1.5 Försvunna djur, stulna djur och djur som rymt
HHDu kan få ersättning om djur har försvunnit eller stulits och

som Jordbruksverket ersätter för produktionsbortfall i samband
med att din besättning spärrförklarats.

inte återfinns inom tre månader. Du måste snarast anmäla för
svinnandet till polisen samt söka efter djuren.

E.7 Vid skada

HHHar du inte följt villkorens aktsamhetskrav eller anvis
Du kan även få ersättning om djuret eller djuren återfunnits,
men inte går att fånga in. Med det menar vi att du trots upp
repade försök under minst 45 dagar att på olika sätt fånga in
djuren inte lyckats få djuren in i hage eller stall.

ningar 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 kon
takta 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.

Ersättning:
HHDu får ersättning med upp till djurets försäkringsbelopp.
E.6.1.6 Helkasseras vid slakt
HHDu kan få ersättning för förlorat slaktvärde om djuret

Om djur dör eller måste avlivas gäller följande:
Obduktion
Vid upprepade dödsfall i din besättning utan att orsaken är fast
ställd, måste du låta obducera döda djur.

o väntat helkasseras vid normalslakt på slakteri efter att ha blivit
godkänt vid slakteriets besiktning av levande djur.
Ersättning:
HHDu får ersättning med ett belopp som motsvarar slaktvärdet

Destruktion/verifikation
Självdöda eller avlivade djur som inte ska obduceras måste

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

s ändas 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
ning ska försäkringsfallet styrkas av två ojäviga vittnen som sett
det döda djuret eller med ett fotografi där djurets identitet fram
går. Detsamma gäller vid hemslakt.

E.6.2 Smittskydd

E.6.2.1 Salmonella
HHDu kan få ersättning för kostnader som uppstår för dig när

den försäkrade besättningen spärrats av myndighet på grund av
salmonella enligt zoonoslagen (1999:658) och föreskrifter som
meddelats med stöd av lagen.
Ersättning:
HHDu kan få ersättning med upp till 35 procent av det belopp

E.8 Begränsningar

som du får från Jordbruksverket för bekämpning av salmonella i
den försäkrade besättning. Du får ersättning för direkta kostna
der och förluster som berör de försäkrade djuren, såsom:

Livförsäkring (C.6.1)
HHDu får inte ersättning om djuret dött eller avlivats till följd av

E.8.1 Allmänna begränsningar

• beteenderubbning eller lynnesfel
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• skada i samband med kalvning eller kastning om kvigan inte
var tillräckligt utvecklad eller yngre än 13 månader när hon
betäcktes
• angrepp av varg, björn, lo, järv eller örn.

Försäkringen gäller i övrigt med samma villkor som Agria
Mjölk Bas och Agria Mjölk Plus.

F.1 Försäkrade djur

HHFörsäkringen omfattar det antal inkalvade hondjur som
Salmonella (C.6.2.1)
HHDessa begränsningar gäller

anges i försäkringsbrevet.

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

Försäkringen kan bara tecknas för samtliga inkalvade hondjur i
besättningen.

F.2 Försäkringens omfattning
F.2.1 Mjölkförlust

HHDu kan få ersättning om kor i den försäkrade besättningen
inte producerar mjölk som förväntat. Mjölkförlusten måste vara
minst sju procent av den förväntade produktionen under en
skadeperiod. En skadeperiod är alltid 30 dagar.

Produktionsbortfall vid epizooti (C.6.2.2)
HHDessa begränsningar gäller

• Du får ersättning för produktionsbortfall under som längst
24 månader räknat från spärrdatum.
• Kostnader och förluster som inte kan hänföras direkt till djur
produktionen ersätts inte. Detta oavsett om sådana kostnader
och förluster ersätts av Jordbruksverket, till exempel kostna
der och förluster kopplat till torkanläggning för grödor
avsedda för avsalu, vidareförädling eller annan verksamhet.
• Den sammanlagda ersättningen från Agria och Jordbruksver
ket kan bli högst 90 procent av ditt totala produktionsbortfall,
som beräknats av Jordbruksverket.

Anledningen till mjölkförlusten måste vara en av nedanstående
händelser:
A.Kor drabbas av sjukdom med kliniska symptom. Du kan som
mest få ersättningar för tre skadeperioder under ett försäk
ringsår.
B. Kor dör eller avlivas och du är berättigad till ersättning enligt
Agria Mjölk Bas, B.6.1 Livförsäkring eller B.6.3 Bidrag vid
saneringsslakt eller Agria Mjölk Plus C.6.1 Livförsäkring
eller C.6.3 Bidrag vid saneringsslakt. Du kan som mest få
ersättningar för tre skadeperioder under ett försäkringsår.
C. Kor behandlas med karensbelagt preparat på grund av
kliniska symptom. Du kan som mest få ersättningar för tre
skadeperioder under ett försäkringsår.
D. Saneringsslakt på grund av Streptococcus agalactie, penicil
linresistent Staffylococcus aureus eller Mycoplasma bovis. En
förutsättning för ersättning vid saneringsslakt är att du till
sammans med din besättningsveterinär arbetar aktivt med att
få bort smittan ur besättningen. För att få ersättning vid sane
ring av Streptococcus agalactie och Mycoplasma bovis måste
de livdjur som köpts in till besättningen de senaste 12 måna
derna komma från besättningar där tankmjölken provtagits
enligt reglerna för Säker livdjurshandel* med negativt resul
tat. Vid inköpstillfället får provet inte vara äldre än fyra
månader. Du kan som mest få ersättning för en skadeperiod
under ett försäkringsår.

E.8.2 Karenstider

HHFörsäkringen har ingen karenstid.
E.9 Självrisk

HHFörsäkringen har olika självriskregler för olika typer av
skadehändelser.
• Livförsäkring (E.6.1) – årssjälvrisken framgår av ditt försäk
ringsbrev. Vid Större Djurförlust (E.6.1.3) och Kalvförlust
(E.6.1.4) dras ingen årssjälvrisk från ersättningen.
• Salmonella (E.6.2.1) – Av ditt försäkringsbrev framgår om du
har valt tillägget självriskreducering salmonella vilket inne
bär att ingen självrisk dras från ersättningen. Om du inte har
valt tillägget dras självrisken för det försäkringsår du fick
spärren. Självriskens storlek framgår av försäkringsbrevet.
• Produktionsbortfall vid epizooti (E.6.2.2) – har ingen självrisk.
• Bidrag vid saneringsslakt (E.6.3) – har ingen självrisk.

*

Säker livdjurshandel är ett rådgivnings- och provtagningsprogram för att

minska smittspridning mellan gårdar i samband med handel av livdjur.

F.2.1.1 Ersättning:

HHVi räknar fram förlorad mjölkmängd genom att använda oss

F Agria Mjölkavbrott,
tilläggsförsäkring

av besättningens mjölkdata månaden före skadeperioden. Förlo
rad mjölkmängd ersätts utifrån ditt medelavräkningspris under
skadeperioden. För kor som inte var i produktion under denna
period räknar vi på besättningens medelavkastning. I de fall där
tillförlitliga mjölkdata* saknas baseras ersättningen på en medel
avkastning av högst 8 000 kg mjölk per ko och år. Alla kor som

Denna försäkring kan endast tecknas som ett tillägg till
Agria Mjölk Bas och Agria Mjölk Plus. Försäkringen kan inte
tecknas separat.
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ingår i samma skadeperiod ersätts i 30 dagar. Vid behandling
med karensbelagt preparat är behandlings- och karensdagar
ersättningsgrundande med 100 procent. Resterande dagar i
skadeperioden är ersättningsgrundande med 50 procent.

lingen styrkas med veterinärjournal där djurets öronnummer,
använt preparat och antal karensdagar framgår.

*

F.4.1 Allmänna begränsningar

F.4 Begränsningar

Med tillförlitliga mjölkdata menas tillförlitliga uppgifter om varje

enskild kos produktion. Detta kan exempelvis vara uppgifter från

HHDu kan inte få ersättning för efterlikvid eller liknande

Kokontrollen eller mjölkmätningssystem kopplade till mjölkanläggningen.

tilläggsbetalningar.

Skadegräns:
HHEn förutsättning för ersättning är att mjölkförlusten är minst

F.4.2 Karenstider

HHFörsäkringen har ingen karenstid.

sju procent av den förväntade produktionen för hela besätt
ningen under en skadeperiod om 30 dagar, dock lägst 500 kg
mjölk och måste bero på sjukdom eller skada hos minst två kor.

F.5 Självrisk

HHFörsäkringen har en rörlig självrisk motsvarande 10 procent
av den av Agria beräknade mjölkförlusten under skadeperioden.

F.2.1.2 Efterskydd
HHDu kan vid vissa typer av skadehändelser även få ersättning

för efterskydd. Du kan som mest få ersättning för efterskydd en
gång per försäkringsår. Om du har flera sammanhängande
skadeperioder under ett försäkringsår gäller efterskyddet för
den sista skadeperioden.

G Agria Nöt Veterinärvård,
tilläggsförsäkring
Denna försäkring kan endast tecknas som ett tillägg till Agria
Mjölk Bas, Agria Mjölk Plus, Agria Kött Bas eller Agria Kött
Plus. Försäkringen kan inte tecknas separat.

Vid följande skadehändelser kan du få ersättning för efterskydd:
• Om minst 50 procent av besättningen drabbas av smitta med
kliniska symptom motsvarar efterskyddet hälften av den
ersättning du får för skadeperioden.
• Om anledningen till mjölkförlusten är saneringsslakt på
grund av Streptococcus agalactie, penicillinresistent Staffylo
coccus aureus eller Mycoplasma bovis motsvarar efterskyddet
den ersättning du får för skadeperioden.

Försäkringen gäller i övrigt med samma villkor som Agria Mjölk
Bas, Agria Mjölk Plus, Agria Kött Bas eller Agria Kött Plus.

G.1 Försäkrade djur

HHFörsäkringen gäller för besättning med det antal djur som
anges i försäkringsbrevet och som tillhör den försäkrade besätt
ningen. Försäkring kan bara tecknas för samtliga djur i besätt
ningen.

F.2.1.3 Ersättning för provtagning och analys
HHVid ersättningsbar mjölkavbrottsskada beroende på sane
ringsslakt på grund av Streptococcus agalactie, penicillin

G.2 Försäkringbelopp

resistent Staffylococcus aureus eller Mycoplasma bovis kan du
få ersättning för provtagning (inklusive veterinärens tid) och
analys. Du kan som mest få ersättning med 40 000 kr per för
säkringsår. Avdrag görs för kostnader du får ersättning för i
besättningsförsäkringen.

HHFörsäkringsbeloppet är 40 000 kronor och är den högsta
ersättning du kan få ur försäkringen per försäkringsår.

G.3 Försäkringens omfattning
G.3.1 Veterinärvård

F.3 Vid skada

HHDu kan få ersättning för dina kostnader när en veterinär

HHHar du inte följt villkorens aktsamhetskrav eller anvis

undersöker och behandlar ditt djur för en sjukdom eller skada.
Djuret ska vid besökstillfället visa kliniska symtom på sjukdom
eller skada. Undersökningen och behandlingen måste enligt
veterinärmedicinsk expertis vara motiverad samt överens
stämma med vetenskap och beprövad erfarenhet.
Du kan även få ersättning för dina kostnader för läkemedel
som veterinär ordinerar, utlämnar eller receptföreskriver i sam
band med undersökning eller behandling av djuret. Läkemedlet
ska vara godkänt av Läkemedelsverket för behandling av djur
slaget.

ningar 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 omgå
ende kontakta veterinär för att få rätt till ersättning från försäk
ringen, om inte djuret behöver avlivas omedelbart av djur
skyddsskäl.
Skadan ska alltid intygas av veterinär och för varje ny skade
period krävs ett nytt veterinärintyg. Om du söker ersättning för
kor som behandlats med karensbelagt preparat måste behand
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G.4 Begränsningar

H.1 Försäkrade djur

G.4.1 Allmänna begränsningar

HHFörsäkringen gäller för besättning med det antal djur som

HHDu kan inte få ersättning för:

anges i försäkringsbrevet och som tillhör den försäkrade besätt
ningen. Försäkring kan bara tecknas för samtliga djur i besätt
ningen.

• förebyggande åtgärder som vaccinationer, avmaskning och
avhorning
• sterilitetsbehandling och dräktighetsundersökning
• diagnostisk provtagning utan klinisk sjukdom
• normalkastration
• läkemedel som inte avser en akut behandling av sjukt eller
skadat djur eller en direkt följdbehandling av detsamma
• besiktningar, utredning och rådgivning
• fakturerings- och intygskostnader
• sintidsbehandling med antibiotika eller behandling med anti
biotika på grund av höga celltal
• rese- och transportkostnader andra än veterinärens.

H.2 Försäkringsbelopp

HHFörsäkringsbeloppet för en inkalvad ko (grupp 1) är 9 000
kronor. För foster till ko som dör eller avlivas i sjunde dräktig
hetsmånaden eller senare är försäkringsbeloppet 1 080 kronor.
För ung- och handjuren (grupp 2) beräknas försäkringsbeloppet
utifrån deras ålder enligt tabellen nedan och är som högst 9 000
kronor. Angivna åldrar avser uppnådd ålder.
ÅLDER – ANDEL AV FÖRSÄKRINGSBELOPP
10 dgr – 12 %

8 mån – 39 %

16 mån – 70 %

1 mån – 16 %

9 mån – 42 %

17 mån – 75 %

2 mån – 20 %

10 mån – 45 %

18 mån – 80 %

3 mån – 24 %

11 mån – 48 %

19 mån – 85 %

4 mån – 27 %

12 mån – 52 %

20 mån – 90 %

5 mån – 30 %

13 mån – 56 %

21 mån – 95 %

G.5 Självrisker

6 mån – 33 %

14 mån – 60 %

≥ 22 mån – 100 %

HHFörsäkringen har en fast och en rörlig självrisk. Vi gör

7 mån – 36 %

15 mån – 65 %

G.4.2 Karenstid

HHFörsäkringen har en karenstid på 20 dagar räknat från vete
rinärvårdsförsäkringens begynnelsedag. Under denna tid gäller
försäkringen endast för skada som har orsakats av plötsligt yttre
våld.

avdrag för en fast självrisk per självriskperiod. Den rörliga själv
risken dras från de kostnader som överstiger den fasta självris
ken. Den fasta självrisken är 75 kronor gånger antalet försäkrade
djur, dock som lägst 1 800 kronor. Den rörliga självrisken är 20
procent och dras från de kostnader som överstiger den fasta
självrisken. Försäkringen har en självriskperiod om 125 dagar.
Självriskperioden räknar vi från och med dagen för tidigast upp
komna kostnader för vilka du gör anspråk på ersättning.

H.3 Försäkringens omfattning
H.3.1 Dör eller avlivas i sjukdomen piroplasmos

HHDu får ersättning med upp till försäkringsbeloppet för djur
som dör eller så svårt insjuknar att det enligt veterinär måste
avlivas på grund av den fästingburna sjukdomen piroplasmos
(babesios). Diagnosen måste vara fastställd av veterinär – vid
oklarhet måste djur obduceras om inte Agria medger undantag.

Exempel på kostnadsfördelning

Ersättning:
HHDu får ersättning med upp till det försäkringsbelopp som

Antal försäkrade djur: 15 kor och 15 ungdjur
Fast självrisk: 2 250 kr (30 djur x 75 kr)
Rörlig självrisk: 20%
Veterinärräkning inkl. läkemedel
– Fast självrisk
Agria ersätter
Du betalar

– Rörlig självrisk 20%
Agria ersätter

anges i tabellen ovan. Du får även ersättning för veterinär- eller
obduktionskostnader för att ställa diagnos med upp till 1 000
kronor per skadetillfälle (gäller även om piroplasmos inte kun
nat diagnostiseras).

10 000 kr
2 250 kr
7 750 kr
1 550 kr
6 200 kr

H.4 Begränsningar
H.4.1 Karenstid

HHFörsäkringen har en karenstid på tio dagar räknat från

H Agria Piroplasmos,
tilläggsförsäkring

nyteckningsdatum. Försäkringar som nytecknas under perioden
1 april till 1 november har en karenstid som sträcker sig över
hela resterande del av kalenderåret – detta om inte veterinär
skriftligen kan intyga att inga kända fall av piroplasmos har
förekommit vare sig i besättningen eller i området under året.

Denna försäkring kan endast tecknas som ett tillägg till Agria
Mjölk Bas, Agria Mjölk Plus, Agria Kött Bas eller Agria Kött
Plus. Försäkringen kan inte tecknas separat.

H.5 Självrisk

HHFörsäkringen har ingen självrisk.

Försäkringen gäller i övrigt med samma villkor som Agria Mjölk
Bas, Agria Mjölk Plus, Agria Kött Bas eller Agria Kött Plus.
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