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A.3   Var försäkringen gäller
F Försäkringen gäller för försäkringsfall som inträffar i 
Sverige på produktionsplats tillhörande försäkringstagaren. 
För suggor som ingår i ett suggrings nav gäller försäkringen 
avseende djurvärden även när suggorna befinner sig hos satel-
literna.

A.4  Försäkrade djur
F Försäkringen gäller för suggor, gyltor, gyltämnen, tillväxt-
grisar, smågrisar och galtar. 

Försäkringen för smågrisarna och tillväxtgrisar upphör 
när de är äldre än 100 dagar, när de säljs vidare för slakt-
grisuppfödning eller när du sätter in dem i din egen 
slaktgrisuppfödning.

Djuren ska vara födda i Sverige.

F Undantag: Djur i karantän omfattas inte av försäkringen.

I försäkringen ska du ange samtliga suggor i produktion.

F Om du vid skadetillfället har fler djur i avdelningen/stallet 
än vad som är tillåtet enligt djurskyddslagstiftningen ersätts 
endast det tillåtna antalet djur. Om överbeläggningen översti-
ger 10 procent sätts ersättningen ned helt eller delvis.

A.5   Försäkringsbelopp
F Försäkringsbelopp och ersättning beror på vad som inträf-
fat. Läs mer under A.6 Försäkringens omfattning.

A.6   Försäkringens omfattning
F Krav (säkerhetsföreskrifter) måste följas:
• Du ska vara ansluten till ett program för grishälsovård, god-

känt av Jordbruksverket, och följa dess regler.
• Du måste ha haft fullständigt försäljningstillstånd i minst två 

månader. Under de två månaderna måste djurhälsoveterinä-
ren ha genomfört minst ett besök och godkänt besättningen 
ur hälsosynpunkt.

• Du ska alltid rekrytera livdjur från en svensk besättning, som 
har försäljningstillstånd med hälsodeklaration.

• Om smågris-/tillväxtgrisproduktionen är en del av en 
integrerad uppfödning måste alla djur i uppfödningen vara 
födda i Sverige.

• Inköpta djur ska hållas i karantän och genomgå anvisade 
kontroller och behandlingar.

• Du måste tillämpa principen sluten suggring/suggpool och 

Välkommen till Agria Djurförsäkring

Försäkringsvillkoren
Det här är försäkringsvillkoren för Agrias grisförsäkringar. 
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 
djurförsäkringar. Dessutom gäller försäkringsavtalslagen och 
andra författningar på området i tillämpliga delar.

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

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

A. Agria Suggbesättning, Bas

A.1 Vem försäkringen gäller för
F Försäkringen gäller för producent, ansluten till ett av 
Jordbruksverket godkänt program för grishälsovård, som har 
smågris-/tillväxtgrisuppfödning i specialiserad, integrerad 
produktion, är ett nav eller en satellit i suggring/suggpool. 

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

F Har du även försäkringen Agria Suggabesättning, Plus för 
dina djur gäller och tillämpas istället försäkringsvillkoren för 
Agria Suggbesättning, Plus. 

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

Villkor Suggbesättning



4

Agria Suggbesättning 

A.6.2  Stöd för hållbar djurhållning/djurvälfärd
A.6.2.1  Rådgivning i anslutning till skada
F Du kan få ersättning för rådgivningskostnader i samband
med ersättningsbar skada.

Ersättning:
F Ersättning lämnas med upp till 30 000 kronor per försäk-
ringsår för rådgivning på grund av en sjukdom eller skada i 
besättningen som ersätts enligt punkt A.6.1. Rådgivningen ska 
inledas i direkt anslutning till den behandlade smittan/skadan i 
besättningen, senast 30 dagar efter sista behandlingstillfället.

Rådgivningen ersätts endast om den resulterar i en handlings-
plan för att förhindra liknande skada/sjukdom i besättningen.
Handlingsplanen ska vara skriven av en veterinär eller speciellt 
utbildad personal inom ett veterinärrådgivningsföretag. Av 
planen ska det framgå vilken behandling/åtgärder som ska ut-
föras, vem som ska utföra den och inom vilken tidsram. Det ska 
också framgå när uppföljning av handlingsplanen ska göras.
Anlitas veterinär/rådgivare som har direktregleringsavtal med 
oss kan ersättningen hanteras direkt mellan Agria och veteri-
nären/rådgivaren.

A.6.3  Smittskydd
A.6.3.1  Salmonella
F Du kan få ersättning i samband med att din besättning blir 
spärrförklarad av Jordbruksverket, enligt zoonoslagen och 
förordningar, på grund av salmonellasmitta. 

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.

Du kan få ersättning för produktionsbortfall under högst 18 
månader räknat från spärrdatum. Vid svårbekämpande salmo-
nellatyper, såsom Salmonella Cholerasuis, kan ytterligare sex 
månader ersättas efter godkännande från Agria. 

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

får inte leverera eller återta moderdjur till eller från en annan 
besättning eller satellit än den som avtalet avser.

• Om du importerar eller exporterar sperma, embryo eller 
foder måste du följa svensk lagstiftning, samt Svenska Djur-
bönders Smittskyddskontrolls (SDS) beslut om provtagningar 
och övriga smittskyddsåtgärder.

A.6.1  Livförsäkring
A.6.1.1  Större djurförlust
F Du kan få ersättning för större djurförlust om det inom 30 
dagar dör eller om det enligt veterinär måste avlivas så många 
djur att deras sammanlagda försäkringsbelopp överstiger 
skadegränsen.

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 eller låg produktion, omfattas inte av 
försäkringen. 

Ersättning:
F Försäkringsbeloppet beräknas med en viss procent av 
5 000 kronor som motsvarar försäkringsbeloppet för en sugga. 
Du får ersättning för drabbade djur enligt nedanstående tabell:

Dödfödda eller kastade foster, högst 15 djur per kull  10%
Smågris fram till avvänjning    20%
Smågris/Tillväxtgris efter avvänjning   40%
Gyltämne 30 till 90 kg    60%
Obetäckt gylta 5,5 - 7,5 mån    70%
Betäckningsfärdig gylta > 7,5 mån   70%
Galtar      100%
Betäckt och konstaterat dräktig < 8 v dräktighet 100%
Högdräktig > 8 v dräktighet    100%

Vid ersatt livskada får du även ersättning för destruktionskost-
naden för de drabbade djuren med 50 procent av dina faktiska 
kostnader.

Skadegräns:
F Förlusten måste resultera en djurförlust inom 30 dagar 
som lägst motsvarar försäkringsbeloppet för fem procent av 
antalet försäkrade suggor.
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rande företag.

Dödfödda och kastade foster ska styrkas av veterinär eller två 
ojäviga vittnen. För högdräktiga suggor och gyltor ska djuräga-
rens journalföring styrka dräktigheten.
 
Du får endast gräva ner ett dött djur i områden som inte 
omfattas av det generella nedgrävningsförbudet. Vid nedgräv-
ning eller egen destruktion ska försäkringsfallet styrkas av två 
ojäviga vittnen som sett det döda djuret eller med ett fotografi 
där djurets identitet framgår. Detsamma gäller vid hemslakt.

Djur som sänts till slakteri verifieras med slaktavräkning eller 
kassationsintyg där djurets identitet framgår. 

A.8  Begränsningar
A.8.1  Karenstider
Försäkringen har ingen karenstid.

A.8.2  Allmänna begränsningar
Livförsäkring (A.6.1.)
F Du får inte ersättning om djuret dött eller avlivats till följd 
av:
• Brand
• Beteenderubbning eller lynnesfel
• Angrepp av varg, björn, lo, järv eller örn.
• Salmonella och de sjukdomar/smittor upptagna i 

epizootilagstiftningen från och med den dag besättningen blir 
spärrförklarad av myndighet.

Salmonella (A.6.3.1)
F Dessa begränsningar gäller: 
• Du får ersättning för produktionsbortfall under högst 18 

månader räknat från spärrdatum.
• Kostnader och förluster som inte kan hänföras direkt till 

djurproduktionen ersätts inte. Detta oavsett om sådana kost-
nader och förluster ersätts av Jordbruksverket, till exempel 
kostnader och förluster kopplat till torkanläggning för grödor 
avsedda för avsalu, vidareförädling eller annan verksamhet.

Produktionsbortfall vid epizooti (A.6.3.2) 
F Dessa begränsningar gäller:
• Du får ersättning för produktionsbortfall under högst 18 

månader räknat från spärrdatum.
• Kostnader och förluster som inte kan hänföras direkt till 

djurproduktionen ersätts inte. Detta oavsett om sådana kost-
nader och förluster ersätts av Jordbruksverket, till exempel 

F Maximal ersättning per skadehändelse/spärrförklaring är 3 
miljoner kronor. Upptäcks en ny salmonellatyp under pågående 
skadehändelse/spärrförklaring räknas den inte som en ny 
skadehändelse/spärrförklaring.

A.6.3.2  Produktionsbortfall vid epizooti
F Du kan få ersättning för produktionsbortfall om den 
försäkrade besättningen spärrats i enlighet med epizootilagen 
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 Djurbönders Smittskyddskontrolls regler för 
import har följts gäller försäkringen även i dessa fall.

Ersättning: 
F Du kan få ersättning med upp till 80 procent av det belopp 
som du får från Jordbruksverket för produktionsbortfall i 
samband med att din besättning spärrats. Du får ersättning 
för produktionsbortfall under högst 18 månader räknat från 
spärrdatum. 

F Maximal ersättning per skadehändelse/spärrförklaring är 3 
miljoner kronor.

A.7  Vid skada
F Har du inte följt villkorens aktsamhetskrav eller anvisningar 
vid eller inför skada kan ersättningen sättas ned enligt bestäm-
melserna i försäkringsavtalslagen. Se punkt A.5.2 i de Allmänna 
bestämmelserna för Agrias lantbruksförsäkringar. 

Om djur visar tecken på sjukdom eller skada måste du om-
gående kontakta veterinär för att få rätt till ersättning från 
försäkringen, om inte djuret behöver avlivas omedelbart av 
djurskyddsskäl. Vid omedelbar avlivning ska du kunna visa att 
det är nödvändigt av djurskyddsskäl.

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

Destruktion/verifikation
Självdöda eller avlivade djur som inte ska obduceras måste 
sändas till destruktion via Svensk Lantbrukstjänst eller motsva-
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Försäkringen för smågrisarna och tillväxtgrisarna upphör 
när de är äldre än 100 dagar, när de säljs vidare för slakt-
grisuppfödning eller när du sätter in dem i din egen slakt-
grisuppfödning.

Djuren ska vara födda i Sverige.

F Undantag: Djur i karantän omfattas inte av försäkringen.

I försäkringen ska du ange samtliga suggor i produktion.

F Om du vid skadetillfället har fler djur i avdelningen/stallet 
än vad som är tillåtet enligt djurskyddslagstiftningen ersätts 
endast det tillåtna antalet djur. Om överbeläggningen översti-
ger 10 procent sätts ersättningen ned helt eller delvis.

B.5  Försäkringsbelopp
F Försäkringsbelopp och ersättning beror på vad som inträf-
fat. Läs mer under B.6 Försäkringens omfattning. 

B.6 Försäkringens omfattning
F Krav (säkerhetsföreskrifter) måste följas:
• Besättningen ska vara ansluten till ett program för grishälso-

vård, godkänt av Jordbruksverket, och följa dess regler.
• Du måste ha haft fullständigt försäljningstillstånd i minst två 

månader. Under de två månaderna måste djurhälsoveterinä-
ren ha genomfört minst ett besök och godkänt besättningen 
ur hälsosynpunkt.

• Du ska alltid rekrytera livdjur från en svensk besättning, som 
har försäljningstillstånd med hälsodeklaration.

• Om smågris-/tillväxtgrisproduktionen är en del av en inte-
grerad uppfödning måste alla djur i uppfödningen vara födda i 
Sverige.

• Inköpta djur ska hållas i karantän och genomgå anvisade 
kontroller och behandlingar.

• Du måste tillämpa principen sluten suggring/suggpool och 
får inte leverera eller återta moderdjur till eller från en annan 
besättning eller satellit än den som avtalet avser.

• Om du importerar eller exporterar sperma, embryo eller 
foder måste du följa svensk lagstiftning, samt Svenska Djur-
bönders Smittskyddskontrolls (SDS) beslut om provtagningar 
och övriga smittskyddsåtgärder.

B.6.1  Livförsäkring
B.6.1.1  Större djurförlust
F Du kan få ersättning för större djurförlust om det inom 30 
dagar dör eller om det enligt veterinär måste avlivas så många 

kostnader 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 produktionsbort-
fall, som beräknats av Jordbruksverket.

A.9  Självrisk
F Försäkringen har olika självrisker för olika försäkrings-
punkter enligt nedan: 
• Försäkringspunkt A.6.1: Om du saknar godkänt larm enligt 

Agrias och Länsförsäkringars krav för larm och reservelverk, 
är självrisken 20 procent av den beräknade ersättningen, 
dock lägst 10 000 kronor. Om du inte har något larm är själv-
risken 40 procent av den beräknade ersättningen.

• Försäkringspunkt A.6.2 - A.6.3: Har ingen självrisk

B. Agria Suggbesättning, Plus

B.1 Vem försäkringen gäller för
F Försäkringen gäller för producent, ansluten till ett av 
Jordbruksverket godkänt program för grishälsovård, som har 
smågris-/tillväxtgrisuppfödning i specialiserad, integrerad 
produktion, är ett nav eller en satellit i suggring/suggpool. 

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

F Du måste ha försäkringen Agria Suggbesättning, Bas. 

B.2 När försäkringen gäller
F Försäkringen gäller för försäkringsfall som inträffar under 
försäkringstiden.

B.3 Var försäkringen gäller
F Försäkringen gäller för försäkringsfall som inträffar i 
Sverige på produktionsplats tillhörande försäkringstagaren. 
För suggor som ingår i ett suggrings nav gäller försäkringen 
avseende djurvärden även när suggorna befinner sig hos satel-
literna. 

B.4 Försäkrade djur
F Försäkringen gäller för suggor, gyltor, gyltämnen, tillväxt-
grisar, smågrisar och galtar. 
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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 eller låg produktion, omfattas inte av 
försäkringen.

Ersättning:
F Försäkringsbeloppet för djur i respektive djurkategori 
beräknas med en viss procent av 5 000 kronor som motsvarar 
försäkringsbeloppet för en sugga. Har du en avelsbesättning 
med hybrid-/elitdjur är försäkringsbeloppet istället 8 000 
kronor för en sugga om inget annat anges i försäkringsbrevet. 
Du får ersättning för de drabbade djuren enligt nedanstående 
tabell:

Dödfödda eller kastade foster, högst 15 djur per kull 10%
Smågris fram till avvänjning    20%
Smågris/Tillväxtgris efter avvänjning   40%

Djur som du fått/kommer få ersättning för under punkt B.6.1.1 
Större djurförlust räknas inte med i ersättningen eftersom du 
inte kan få ersättning för samma djur två gånger.

Vid ersatt livskada får du även ersättning för destruktionskost-
naden för de drabbade djuren med 50 procent av dina faktiska 
kostnader.

Skadegräns:
F Förlusten måste resultera att du inom 30 dagar fått 
en smågrisförlust/tillväxtgrisförlust som lägst motsvarar 
försäkringsbeloppet för två procent av antalet försäkrade 
suggor.

B.6.2  Stöd för hållbar djurhållning/djurvälfärd
B.6.2.1  Rådgivning i anslutning till skada
F Du kan få ersättning för rådgivningskostnader i samband
med ersättningsbar skada.

Ersättning:
F Ersättning lämnas med upp till 30 000 kronor per försäk-
ringsår för rådgivning på grund av en sjukdom eller skada i 
besättningen som ersätts enligt punkt B.6.1. Rådgivningen ska  
inledas i direkt anslutning till den behandlade smittan/skadan i 
besättningen, senast 30 dagar efter sista behandlingstillfället. 
Rådgivningen ersätts endast om den resulterar i en handlings-
plan för att förhindra liknande skada/sjukdom i besättningen.

djur att deras sammanlagda försäkringsbelopp överstiger 
skadegränsen.
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 eller låg produktion, omfattas inte av 
försäkringen. 

Ersättning:
F Försäkringsbeloppet beräknas med en viss procent av 
5 000 kronor som motsvarar försäkringsbeloppet för en 
sugga. Har du en avelsbesättning med hybrid-/elitdjur är 
försäkringsbeloppet istället 8 000 kronor för en sugga om 
inget annat anges i försäkringsbrevet. Du får ersättning för 
drabbade djur enligt nedanstående tabell:

Dödfödda eller kastade foster, högst 15 djur per kull  10%
Smågris fram till avvänjning    20%
Smågris/Tillväxtgris efter avvänjning   40%
Gyltämne 30 till 90 kg    60%
Obetäckt gylta 5,5 - 7,5 mån    70%
Betäckningsfärdig gylta > 7,5 mån   70%
Galtar      100%
Betäckt och konstaterat dräktig < 8 v dräktighet 100%
Högdräktig > 8 v dräktighet    100%

Djur som du fått/kommer få ersättning för under punkt B.6.1.2 
Smågrisförlust/Tillväxtgrisförlust räknas inte med i ersätt-
ningen eftersom du inte kan få ersättning för samma djur två 
gånger.

Vid ersatt livskada får du även ersättning för destruktionskost-
naden för de drabbade djuren med 50 procent av dina faktiska 
kostnader.

Skadegräns:
F Förlusten måste resultera en djurförlust inom 30 dagar 
som lägst motsvarar försäkringsbeloppet för fem procent av 
antalet försäkrade suggor.

B.6.1.2 Smågrisförlust/Tillväxtgrisförlust
F Du kan få ersättning om minst 10% av besättningens 
smågrisar/tillväxtgrisar inom 30 dagar dör, insjuknar eller 
skadas så svårt att de enligt veterinär måste avlivas. Skyddet 
omfattar smågrisar/tillväxtgrisar som dött eller avlivats före 
100 dagars ålder och inte har flyttats till slaktgrisavdelningen.
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Handlingsplanen ska vara skriven av en veterinär eller speciellt 
utbildad personal inom ett veterinärrådgivningsföretag. Av 
planen ska det framgå vilken behandling/åtgärder som ska 
utföras, vem som ska utföra den och inom vilken tidsram. Det 
ska också framgå när uppföljning av handlingsplanen ska göras. 
Anlitas veterinär/rådgivare som har direktregleringsavtal 
med oss kan ersättningen hanteras direkt mellan Agria och 
veterinären/rådgivaren.

B.6.3  Smittskydd
B.6.3.1  Salmonella
F Du kan få ersättning i samband med att din besättning blir 
spärrförklarad av Jordbruksverket, enligt zoonoslagen och 
förordningar, på grund av salmonellasmitta. 

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.

Du kan få ersättning för produktionsbortfall under högst 24 
månader räknat från spärrdatum. Vid svårbekämpande salmo-
nella typer, såsom Salmonella Cholerasuis, kan ytterligare sex 
månader ersättas efter godkännande från Agria.

Ersättning: 
F Du får ersättning med 37 procent av det belopp som Jord-
bruksverket, enligt zoonoslagen och förordningar, betalar som 
ersättning för bekämpning av salmonella i samband med att 
besättningen blir spärrförklarad.

F Maximal ersättning per skadehändelse/spärrförklaring 
är 6 miljoner kronor, om inte annat belopp framgår av ditt 
försäkringsbrev. Upptäcks en ny salmonellatyp under pågå-
ende skadehändelse/spärrförklaring räknas den inte som en ny 
skadehändelse/spärrförklaring. 

B.6.3.2  Produktionsbortfall vid epizooti
F Du kan få ersättning för produktionsbortfall om den 
försäkrade besättningen spärrats i enlighet med epizootilagen 
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 Djurbönders Smittskyddskontrolls regler för import 
har följts gäller försäkringen även i dessa fall.

Ersättning: 
F Du kan få ersättning med upp till 80 procent av det belopp 
som du får från Jordbruksverket för produktionsbortfall i 
samband med att din besättning spärrats. Du får ersättning 
för produktionsbortfall under högst 24 månader räknat från 
spärrdatum.

F Maximal ersättning per skadehändelse/spärrförklaring är 6 
miljoner kronor, om inte annat belopp framgår av ditt försäk-
ringsbrev.

Den sammanlagda ersättningen från Agria och Jordbruksver-
ket kan bli högst 90 procent av ditt totala produktionsbortfall, 
som beräknats av Jordbruksverket.

B.7  Vid skada
F Har du inte följt villkorens aktsamhetskrav eller anvisningar 
vid eller inför skada kan ersättningen sättas ned enligt bestäm-
melserna i försäkringsavtalslagen. Se punkt A.5.2 i de Allmänna 
bestämmelserna för Agrias lantbruksförsäkringar. 

Om djur visar tecken på sjukdom eller skada måste du om-
gående kontakta veterinär för att få rätt till ersättning från 
försäkringen, om inte djuret behöver avlivas omedelbart av 
djurskyddsskäl. Vid omedelbar avlivning ska du kunna visa att 
det är nödvändigt av djurskyddsskäl.

Om djur dör eller måste avlivas gäller följande:

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

Destruktion/verifikation
Självdöda eller avlivade djur som inte ska obduceras måste 
sändas till destruktion via Svensk Lantbrukstjänst eller motsva-
rande företag.

Dödfödda och kastade foster ska styrkas av veterinär eller två 
ojäviga vittnen. För högdräktiga suggor och gyltor ska djuräga-
rens journalföring styrka dräktigheten.
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B.9  Självrisk
F Försäkringen har olika självrisker för olika försäkrings-
punkter enligt nedan: 
• Försäkringspunkt B.6.1: Om du saknar godkänt larm enligt 

Agrias och Länsförsäkringars krav för larm och reservelverk, 
är självrisken 20 procent av den beräknade ersättningen, 
dock lägst 10 000 kronor. Om du inte har något larm är själv-
risken 40 procent av den beräknade ersättningen.

• Försäkringspunkt B.6.2 - B.6.3: Har ingen självrisk

Du får endast gräva ner ett dött djur i områden som inte 
omfattas av det generella nedgrävningsförbudet. Vid nedgräv-
ning eller egen destruktion ska försäkringsfallet styrkas av två 
ojäviga vittnen som sett det döda djuret eller med ett fotografi 
där djurets identitet framgår. Detsamma gäller vid hemslakt.

Djur som sänts till slakteri verifieras med slaktavräkning eller 
kassationsintyg där djurets identitet framgår. 

B.8  Begränsningar
B.8.1  Karenstider
Försäkringen har ingen karenstid.

B.8.2  Allmänna begränsningar
Livförsäkring (B.6.1.)
F Du får inte ersättning om djuret dött eller avlivats till följd 
av:
• Brand
• Beteenderubbning eller lynnesfel
• Angrepp av varg, björn, lo, järv eller örn.
• Salmonella och de sjukdomarna/smittor upptagna i 

epizootilagstiftningen från och med den dag besättningen blir 
spärrförklarad av myndighet.

Salmonella (B.6.3.1)
F Dessa begränsningar gäller: 
• Du får ersättning för produktionsbortfall under högst 24 

månader räknat från spärrdatum.
• Kostnader och förluster som inte kan hänföras direkt till 

djurproduktionen ersätts inte. Detta oavsett om sådana kost-
nader och förluster ersätts av Jordbruksverket, till exempel 
kostnader och förluster kopplat till torkanläggning för grödor 
avsedda för avsalu, vidareförädling eller annan verksamhet.

Produktionsbortfall vid epizooti (B.6.3.2) 
F Dessa begränsningar gäller:
• Du får ersättning för produktionsbortfall under högst 24 

månader räknat från spärrdatum.
• Kostnader och förluster som inte kan hänföras direkt till 

djurproduktionen ersätts inte. Detta oavsett om sådana kost-
nader och förluster ersätts av Jordbruksverket, till exempel 
kostnader 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 produktionsbort-
fall, som beräknats av Jordbruksverket.
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Agria Djurförsäkring är Länsförsäkrings-gruppens 
specialistbolag för djur- och grödaförsäkring.  
Vi hjälper dig att hitta  en försäkring som passar  
dig och dina djur. Prata med ditt Agriaombud som  
du hittar på agria.se eller ring vårt kundcenter  
på 0775-88 88 88.

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

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

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

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

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

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

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

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

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


