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Stöld inom lantbruket har under senare år blivit 
ett ökande problem. Störst är problemen nära 
tätorter men även gårdar som ligger enskilt 
långt ut på landet drabbas i allt högre omfatt-
ning. Orsakerna är många. Bland annat är det 
lite folk på gårdarna som gör att tjuvar ofta kan 
arbeta relativt ostört. Exempel på saker som 
ofta stjäls är dieselolja, dyra verktyg och verk-
stadsutrustningar, sprutmedel, maskindelar, 
ridutrustningar och fyrhjulingar mm.

För att din lantbruksförsäkring ska gälla i rätt 
omfattning krävs det att du följer de aktsam-
hetskrav som försäkringsvillkoret föreskriver. 
Vid stöld i lokal som inte uppfyller låskraven 
får du högre självrisk. Genom att följa våra råd 
och krav minskar du också risken för att drab-
bas av det förtret och den obehagskänsla som 
de flesta känner efter ett inbrott.

Bygg starkt
Det ska vara svårt att ta sig in i en gårdsverk-
stad, maskinhall, sprutmedelsförråd, sadel-
kammare eller annat utrymme där det förvaras 
stöldbegärlig egendom. Väggarna ska vara 
motståndskraftiga och kan bestå av träregels-
tomme klädd med träpanel eller stålplåt. Tim-
merväggar och murade väggar är också bra. 
Om det är lätt att ta sig in via innertak bör även 
det beaktas när man utformar stöldskyddet.

Dörrar
Alla dörrar, portar, luckor ska vara utförda av 
kraftigt material, ha kraftiga beslag och vara 
monterade på ett sådant sätt att de endast 
med svårighet kan forceras. 

Detta innebär bland annat att:
•  dörrar är försedda med godkända lås av 

typ regellås, fallregellås eller svängregel-
lås. Dubbelfaslås med två sneda kolvar är 
ej godkända. Alla lås ska vara försedda 
med godkända slutbleck

•  cylinderlås har en rund, inte oval cylinder. 
Cylinderlås får endast kunna öppnas med 
nyckel från både ut- och insidan (ej vred 
på insidan)

•  gångjärn har bakkantsstift eller bakkants-
beslag

•  vid pardörrar är den ”fasta” dörren reglad 
upp- och nertill med låsbar spanjolett, 
hänglås minst klass 2 eller likvärdigt

•  dörrar kan alternativt förses med låsbom 
(minst 8 x 60 mm) och godkänt hänglås 
minst klass 3.

•  vikportar förses med (svetsade) beslag 
och godkända hänglås minst klass 2 så 
porten inte kan öppnas inifrån

•  takskjutportar låses genom att godkända 
hänglås, minst klass 2, placeras i hål på 
skenan ovan vid hjul på vardera sidan por-
ten.

Fönster
Fönster ska vara reglade på insidan och helst 
låsta eller igenskruvade (Erfarenhetsmässigt 
vet vi att tjuvar drar sig för att krypa in genom 
hål i en trasig ruta). Galler för fönster ger ett 
ännu bättre skydd. 

Fönsterrutor på portar ska vara monterade så 
att de är svåra att få bort. Alternativt ska galler 
monteras för fönstren på insidan. 
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Någon form av insynsskydd (till exempel ljus 
gardin eller ljus färg) för fönster kan göra det 
mindre frestande att bryta sig in då man inte 
vet vad som finns att ta i lokalen.

Hänglås
När vi talar om hänglås menar vi hänglås som 
är godkända av Svenska stöldskyddsfören-
ingen. Hänglås finns från klass 1 upp till det 
starkaste klass 5. Stöldskyddsföreningens 
krav för godkännande är så höga att endast de 
bästa låsen på marknaden blir godkända. Där-
för får man inte byta ut ett klassat lås mot ett 
oklassat även om det oklassade tillsynes ser 
starkare ut. 

Låsning av fyrhjulingar mm
Fyrhjulingar och dylikt ska förvaras i låst ut-
rymme. Vi rekommenderar att fyrhjulingar låses 
fast med golvankare klass 3, låskätting klass 3 
och hänglås klass 3.

Oljecistern
Oljecistern ska vara låst med godkänt hänglås 
minst klass 2. Att stöldskydda en fristående 
farmartank är mycket svårt. Inbyggnad av 
farmartankar och pumpanordningar ger det 
säkraste stöldskyddet. Har inbyggnaden ett 
tätt betonggolv med kanter löser man sam-
tidigt miljöfrågan. Dörr på inbyggnaden ska 
låsas med hänglås minst klass 3.

Nycklar
Kod till nyckel eller lås ska förvaras på be-
tryggande sätt så den inte kan bli tillgänglig för 
obehöriga.

Larm
Ett bra och relativt billigt stöldskydd är att in-
stallera en larmanläggning i till exempel gårds-
verkstaden och maskinhall. Larm kan ges i in-
vändig och utvändig siren samt uppringning till 
flera privata telefonnummer (och larmföretag).

Belysning
Starka strålkastare som tänds när någon när-
mar sig byggnader, farmartankar och dylikt  
minskar stöldrisken. Placera om möjligt strål-
kastarna högt så de är svåra att nå och slå 
sönder.

Säkerhetsnivå
Det vi beskrivit i den här övergripande informa-
tionen är det grundläggande stöldskydd vi nor-
malt kräver av våra försäkringstagare. Visar det 
sig ändå att det blir upprepade stölder måste 
stöldskyddet förbättras ytterligare.

Övrig skadeförebyggande information  
Söka i LBKs rekommendationer med hjälp av 
dator:
www.lantbruketsbrandskydd.nu/lbk-parmen

Du hittar också mer skadeförebyggande råd 
och tips på  
www.dina.se/forebygg-garden 

Har du frågor?
Kontakta oss så hjälper vi dig.
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