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Med ändring av villkoren Lantbruk 2008 gäller följande

Gäller från 2011-08-01 

2. Egendomsförsäkring
2.8.4  Allriskförsäkring (särskilt avtal)

2.8.4.3 Självrisk
Grundsjälvrisken vid skada enligt 2.8.4 framgår av försäkringsbrevet. Vid skada enligt avsnitt 2.8.1.5.1 – 2.8.1.5.3 och 
2.8.1.5.5 – 2.8.1.5.6 gäller tilläggssjälvrisk som framgår av dessa avsnitt. Vid skada enligt avsnitt 2.8.1.5.4 gäller att 
självrisken är 20 % av basbeloppet, dock lägst vald grundsjälvrisk för avsnitt 2.8.4 som framgår av försäkringsbrevet.

2.8.5 Djurförsäkring (särskilt avtal)
Ingår bara om så angetts i försäkringsbrevet och omfattar då endast de djurslag som angivits där. 

Kan omfatta nötkreatur för mjölk- och/eller köttproduktion, får eller andra djur beroende på vad som angivits 
i försäkringsbrevet. Djurförsäkringsskyddet gäller för de här försäkrade djurslagen utöver vad som anges 
och med ändring av häremot stridande bestämmelser i 2.8.1 Grundförsäkring. Ersättning lämnas inte enligt 3 
Avbrottsförsäkring.

2.8.5.1 Vad försäkringen omfattar
Försäkringen gäller för skada på djur genom sjukdom eller olycksfall utöver skada enligt 2.8.1.2 genom att djur

•	 dör

•	 kommer bort

•	 insjuknar eller skadas, så svårt att de enligt veterinär måste nödslaktas eller akut avlivas

Anmärkning: Vid en eller flera skador som inträffar inom samma 30-dagarsperiod gäller att skadebeloppen 
tillsammans måste överstiga skadegränsbeloppet enligt 2.8.5.3 eller enligt vad som angetts i försäkringsbrevet, för 
att skadan ska ersättas. 

2.8.5.2 Undantag
Försäkringen gäller inte för skada

1. på grund av ålder, bristande eller upphörd avelsduglighet, låg produktion eller saneringsslakt. Med saneringsslakt 
avses slakt av kliniskt friska djur på grund av salmonella, epizootilagens sjukdomar, BVD, höga celltal med flera 
sjukdomar.

2. på djur yngre än 3 dagar.

3. genom sådant skadefall som förelegat (påbörjats) när försäkringen trädde i kraft, oavsett om skadefallet avser 
dolda fel. Skadefall anses ha inträffat när skadan eller sjukdomen enligt veterinärmedicinsk erfarenhet påbörjats 
oavsett när skadan eller sjukdomen först kunnat iakttas.

4. genom mastit såväl klinisk som subklinisk. 

Ersättning lämnas inte för veterinärvårdskostnader.

2.8.5.3 Skadegräns vid skada på djur enligt 2.8.5
Vid skada enligt 2.8.5 gäller att försäkringen endast ersätter skada som överstiger skadegränsbeloppet som angivits 
i försäkringsbrevet. Vid en eller flera skador som inträffar inom samma 30 - dagarsperiod gäller att skadebeloppen 
tillsammans måste överstiga skadegränsbeloppet. Försäkringen gäller utan avdrag för annan självrisk vid skada på 
djur när skadegräns enligt 2.8.5.3 tillämpas. Tilläggssjälvrisk enligt 2.8.5.4 tillämpas dock. 
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2.8.5.4 Tilläggssjälvrisk 

2.8.5.4.1 Tillägssjälvrisk - Djurskötsel och veterinärvård

Vid skada enligt 2.8.5 gäller en särskild tilläggssjälvrisk om inte försäkringstagaren iakttagit följande för att förebygga 
och begränsa skada på djur

1. Djur ska skyddas mot onödigt lidande och sjukdom, samt i övrigt behandlas väl. Djur ska ges daglig tillsyn, samt 
få tillräckligt med foder och vatten.

2. Lagar, förordningar och föreskrifter som har till syfte att förebygga sjukdomar och skador på djur ska följas. 
Beslut och förelägganden av veterinär eller myndighet ska följas.

3. Djur ska ges nödvändig vård. Om djur insjuknar, skadas eller visar symtom på sjukdom, tecken på slöhet eller 
avmagring måste veterinär snarast uppsökas eller tillkallas.

4. Veterinär ska uppsökas eller tillkallas igen om djurs hälsa inte har förbättrats under pågående behandling, vård, 
eftervård eller rehabilitering.

5. Anvisningar och rekommendationer utfärdade av veterinär för vård, behandling, eftervård eller rehabilitering av 
djur ska följas.

6. Försäkrade djur ska omhändertas med omsorg och i övrigt ska den aktsamhet iakttas som krävs för att förhindra 
att ett försäkringsfall inträffar eller för att begränsa dess följder.

Tilläggssjälvrisken är 20 % av skadebeloppet, dock lägst 40 % av basbeloppet. Vid allvarligt åsidosättande kan 
tilläggssjälvrisken ökas till 40 % av skadebeloppet. 

2.8.5.4.2 Tilläggssjälvrisk om larm eller reservelverk saknas

Vid skada genom oförutsett avbrott i tillförseln av el, gas, vatten eller värme krävs att reservelverk med tillräcklig 
kapacitet finns som uppfyller dels myndighetskrav dels kraven nedan. Vid besättning med fler än 30 kalvar yngre än 
6 månader krävs alltid att larm finns som uppfyller kraven nedan. Larmet får ersättas med nödventilation som startar 
automatiskt vid övertemperatur eller strömavbrott.

Tilläggssjälvrisken är 20 % av skadebeloppet, dock lägst 40 % av basbeloppet, vid skada på djur om godkänt 
reservelverk eller larm saknas.

Krav på reservelverk

Reservelverk ska vara så dimensionerat att drift av anläggningen säkerställs. På aggregatet ska göras fortlöpande 
underhållsservice t ex efter anvisning av tillverkaren, så att aggregatet hålls i ett funktionsdugligt skick. Provkörning 
ska ske minst varannan månad. Anteckningar om utförd service och provkörning ska göras i en speciell driftsjournal.

Krav på larm

Larm och annan överspänningsskänslig elektronik ska åsköverspänningsskyddas på samma sätt som anges för 
dator i LBKs rekommendationer. Larmanläggning ska vara godkänt av bolaget och hållas i funktionsdugligt skick. 
Provning av larmet ska göras minst varannan månad. Anteckning om utförd provning ska göras i en speciell 
driftsjournal.

Larmanläggning ska minst en gång per år kontrolleras av fackman. Påvisade brister ska omgående åtgärdas.

2.8.5.5 Skadevärderingsregler och högsta försäkringsbelopp
Skadebeloppet beräknas enligt följande: Skadat djur värderas till marknadsvärdet enligt 2.12.4.1, dock högst 
nedanstående värde per djur. För djur äldre än 6 år, sänks det högsta värdet med 10 % per år äldre än 6 år, dock 
lägst till 40 %. Avdrag görs vid beräkningen för eventuellt slaktvärde.

Högsta värde per djur:

Nötkreatur, över 2 år - 0,35 basbelopp

Nötkreatur, 1 – 2 år - 0,25 basbelopp

Nötkreatur under 1 år - 0,15 basbelopp

Får, baggar, lamm och getter - 0,03 basbelopp 
 
Ovanstående högsta ersättning (värde per djur) gäller inte vid försäkring av enskilda djur med egen identifikation och 
eget försäkringsbelopp i försäkringsbrevet.
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2.8.5.6 Ersättning för mjölkförlust
För mjölkkor som kalvat lämnas ersättning med 3 % av basbeloppet per ersatt djur för mjölkförluster utöver 
skadebeloppet enligt 2.8.5.5 vid ersättningsbar skada. För mjölkproducerande får och getter i mjölkproduktion 
lämnas ersättning med 1 % av basbeloppet per ersatt djur, utöver skadebeloppet enligt 2.8.5.5 vid ersättningsbar 
skada.

2.8.5.6.1 Undantag

Ersättning för mjölkförluster enligt 2.8.5.6 lämnas inte vid sådan skada som ersätts enligt avsnitt 15 
Mjölkavbrottsförsäkring. 

 
2.9.4    Elanläggning

2.9.4.2 Revisionsbesiktning
Av försäkringsbrevet framgår om gården ska revisionsbesiktas.

Elektrisk starkströmsanläggning inom ekonomibyggnad ska revisionsbesiktas på försäkringstagarens bekostnad. 
Besiktningen ska utföras av besiktningsman som godkänts av Brandskyddsföreningen Sveriges Elektriska nämnd 
(www.elektriskanamnden.nu) eller av bolaget.

Revisionsbesiktningen ska ske minst vart tredje kalenderår. Vid revisionsbesiktningen gjorda anmärkningar ska 
åtgärdas av behörig person under den tidsperiod som anges i besiktningsprotokollet. Intyg om utförd besiktning, 
gjorda anmärkningar och vidtagna åtgärder ska av försäkringstagaren företes för bolagets representanter på 
begäran. 

2.9.30 Påföljd vid åsidosättande 
Har säkerhetsföreskrift inte följts görs ett avdrag från eljest utgående skadeersättning enligt nedan. Avdraget kan 
minskas om särskilda skäl kan anses föreligga med hänsyn till försummelsens art eller andra omständigheter. 

Avdrag görs inte 

•	 om det kan antas att skadan skulle ha inträffat även om föreskriften iakttagits, 

•	 om den som haft att tillse att föreskriften iakttogs inte kan lastas för att den åsidosatts. 

2.9.30.1 Säkerhetsföreskrifter vid brandfarliga heta arbeten enligt 2.9.3.6 – 2.9.3.7.13 
Har säkerhetsföreskrift inte följts sätts ersättningen ned med 30 % av eljest utgående ersättning, dock med lägst ett 
och högst 10 basbelopp*.

Vid allvarligt åsidosättande kan ersättningen sättas ned så mycket att ingen ersättning lämnas.

2.9.30.2 Säkerhetsföreskrifter för datainformation 
Har säkerhetsföreskrifter för datainformation* enligt 2.9.5.4 inte följts görs avdrag motsvarande den merkostnad som 
uppstått till följd av att föreskriften inte följts. 

2.9.30.3 Säkerhetsföreskrifter för snölast på tak eller för frysning 
Har säkerhetsföreskrift för att förhindra snötrycksskada enligt 2.9.10.1 eller frysning enligt 2.9.10.2 inte följts kan 
ersättningen sättas ned så mycket att ingen ersättning lämnas.

Nedsättning görs dock inte för skada genom snölast vid extrema väderleksförhållanden under förutsättning att det på 
grund av väderleksbetingelserna inte varit möjligt att undanröja snön samt att tidigare snöbelastning inte väsentligt 
påverkat skadan. 

2.9.30.4 Säkerhetsföreskrifter vid naturskador och dammgenombrott 
Har säkerhetsföreskrift för att förhindra naturskador och dammgenombrott enligt 2.9.10.3 inte följts gäller samma 
påföljd som vid åsidosättande av räddningsplikt enligt avsnitt 2.11.1.2. Det kan innebära att ingen ersättning lämnas. 

2.9.30.5 Säkerhetsföreskrift för kylaggregat till mjölktank 
Har säkerhetsföreskrifter för kylaraggregat till mjölktank enligt 2.9.10.4 inte följts kan ersättningen sättas ned så 
mycket att ingen ersättning lämnas. 

http://www.elektriskanamnden.nu
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2.9.30.6 Säkerhetsföreskrifter för handhavande, underhåll och utförande 
Har säkerhetsföreskrifter för handhavande, underhåll och utförande enligt 2.9.10.5 inte följts kan ersättningen sättas 
ned så mycket att ingen ersättning lämnas. 

2.9.30.7 Annan säkerhetsföreskrift 
Har annan säkerhetsföreskrift inte följts i övriga fall görs ett avdrag med 20 % av eljest utgående ersättning, dock 
med lägst ett halvt och högst tio basbelopp*.

Vid allvarligt åsidosättande kan ersättningen sättas ned så mycket att ingen ersättning lämnas.

2.12.3 Lantbruksinventarier
Lantbruksinventarier* och motordrivna fordon*

Skadan värderas till kostnaden för återställandet, dock högst till skillnaden mellan föremålets marknadsvärde 
omedelbart före och efter skadan. Varje föremål värderas för sig.

Om skadat föremål förbättras eller om ökning av marknadsvärdet sker i samband med återställandet, ska skäligt 
avdrag göras vid värderingen.

Vid reparation görs åldersavdrag på reparationskostnaden med 7 % per år som gått sedan maskinen första gången 
togs i bruk. Ersättning lämnas dock med minst 25 % av reparationskostnaden. Material- och arbetskostnad vid 
utbyte av slitna slitagedelar ersätts inte. Om begagnad likvärdig utbytesdel finns att tillgå ska sådan användas vid 
reparation. Hänsyn tas då till detta och till hur slitagedelarna behandlats, vid fastställande av åldersavdraget.

Bolaget har rätt att avgöra om föremålet ska repareras, om det ska ersättas med likvärdigt föremål eller om skadan 
ska betalas kontant.

2.13.3 Röjnings- och bärgningskostnad
I samband med sådan skada som omfattas av försäkringen lämnas även ersättning för kostnader för nödvändig 
rivning, röjning, borttransport, destruktion och deponering av skadad egendom.

Värdeminskningsavdrag görs inte på röjningskostnad. Bolaget har rätt att avgöra om grund, golv, plattor, brunnar och 
andra i betong eller motsvarande uppförda fundament ska återanvändas, borttransporteras, sönderdelas eller lämnas 
orörda.

För förstariskförsäkrad* egendom ersätts röjningskostnad enligt ovan, utöver försäkringsbeloppet för egendomen.

Vid skada på häst enligt avsnitt 2.8.1.2 ersätts kostnad för destruktion och avlivning, enligt veterinärs beslut, samt 
därav orsakad kostnad för transport och omhändertagande. Sådan ersättning betalas även om häst inte är försäkrad, 
förutsatt att ersättning inte kan erhållas från annan försäkring.

3 Avbrottsförsäkring
3.6.3 Avbrottsskada som uppkommit under ansvarstiden
Försäkringen gäller endast för sådan avbrottsskada som uppkommit under ansvarstiden*.

Ansvarstiden räknas från den tidpunkt då skada enligt Egendomsförsäkring avsnitt 2.8 inträffat och är 
 

•	 vid djurproduktion som återupptas inom 12 månader från skadedagen 24 månader

•	 i övriga fall  12 månader

om inte annat anges i försäkringsbrevet eller nedan.

 
Det åligger försäkringstagaren att utan dröjsmål och senast inom 6 månader vidta åtgärder för att återställa eller 
återanskaffa skadad egendom, så att tidigare produktionsinriktning kan återupptas. Med sådan åtgärd avses vid 
skada på byggnad att projekteringen ska vara slutförd, fullständiga handlingar för myndigheternas godkännande ska 
vara inlämnade och grundläggningsarbetena ska i huvudsak vara slutförda. 
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Om inte ovanstående krav är uppfyllda begränsas ansvarstiden till 

•	 vid djurproduktion 6 månader

•	 vid växtodling pågående lagringsperiod

•	 vid uthyrning eller utarrendering av byggnader 6 månader

•	 annan näringsverksamhet 6 månader

•	 vid körning för annans räkning 3 månader 

Om arrendator drabbas av avbrottsskada vid skada på arrenderad byggnad och jordägaren inte vidtar åtgärder för 
att återställa byggnaden, samt arrendatorn inte kan råda över detta är ansvarstiden dock 

•	 24 månader, om arrendator uppför byggnad för motsvarande djurproduktion som vid skadedagen, på annan 
fastighet

•	 12 månader i övriga fall, även om produktionen inte återupptas under förutsättning att arrendatorn vidtagit 
rättsliga åtgärder men jordägaren ändå inte återställt byggnaden inom 12 månader. 
   

Bolaget kan efter inträffad skada avtala om att ovanstående tidsgränser på 6 respektive 12 månader senareläggs, om 
särskilda skäl föreligger.

 
3.8.3 Ersättningskrav
Försäkringstagaren ska senast tre månader efter ansvarstidens* slut till bolaget överlämna skriftligt ersättningskrav. 
Kravet ska vara upprättat i överensstämmelse med de för försäkringen gällande villkoren.

Framställs kravet senare är bolaget ansvarigt endast om kravet framställs inom sex månader från det att den 
försäkrade fått kännedom om sin möjlighet att få ersättning.

Den försäkrade är skyldig att bistå bolaget vid skadeutredningen och att på anmodan styrka ersättningskravet 
och tillhandahålla verifikationer, bevis och andra handlingar som behövs för att bedöma bolagets ansvarighet och 
ersättningens storlek.

Kostnad för framställande av ersättningskrav ersätts inte.

Á contoersättning avseende avbrottsskada för period senare än 6 månader efter skadedagen betalas först när 
byggnadsarbetena utöver grundläggningsarbeten fortskrider utan dröjsmål och enligt plan som överenskommits 
mellan bolaget och försäkringstagaren.

4 Ansvarsförsäkring
4.7     Vad försäkringen inte gäller för

4.7.12  Krav mellan försäkrade
Försäkringen gäller inte för skada som de försäkrade i denna försäkring orsakar varandra. 

5 Rättsskyddsförsäkring
5.6     Vad försäkringen gäller för

5.6.4.3 Vissa andra förvaltningsmål och miljömål 
Försäkringen gäller för tvist som prövas i svensk förvaltningsdomstol, svensk miljödomstol eller av regeringen 
avseende

1. ny-, till-, eller ombyggnad av ekonomibyggnad som tillhör den försäkrade verksamheten enligt avsnitt 5.1, om 
det innebär ett överklagande av beviljat bygglov eller tillstånd i de fall överklagandet görs av annan än försäkrad 
eller dennes närstående
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2. myndighets omprövning enligt Miljöbalken 24 kap 3 § punkt 3,4 och 7 samt 5 § punkt 5, 6, 7, 8, 9 och 10 om 
det innebär en inskränkning av tidigare beviljat verksamhetstillstånd eller avser verksamhet som inte tidigare har 
krävt tillstånd

3. myndighetsförelägganden, enligt Miljöbalken 26 kap 9 §

4. markanvändning på grund av bildande eller utökning av naturreservat, kulturreservat, biotopskyddsområde eller 
vattenskyddsområde enligt Miljöbalken. 

Anmärkning: Vid omprövning eller myndighetsföreläggande enligt ovan gäller försäkringen endast om tvisten inte 
beror på försäkringstagarens försumlighet i kontakt med myndighet. Med försumlighet avses till exempel att den 
försäkrade undviker eller försvårar kommunikation med myndighet. 

5.7 Vad försäkringen inte gäller för

5.7.1 Vissa tvister
Försäkringen gäller inte för tvist 

1. som vid rättslig prövning ska handläggas enligt 1 kap 3d § första stycket rättegångsbalken (s k småmål). Detta 
undantag tillämpas inte vid tvist på grund av försäkringsavtalet

2. som rör sådan av den försäkrade bedriven eller planerad verksamhet eller del därav som enligt miljölagstiftning 
kallas miljöfarlig verksamhet, oavsett om denna lag åberopas eller inte

3. när den försäkrade begär eller för talan om andra än i avsnitt 5.6.4.3 uppräknade tillstånd, godkännande eller 
liknande, om saken prövas av fastighetsdomstol eller miljödomstol

4. om ersättning för markanvändning vid bildande eller utökning av de i avsnitt 5.6.4.3 punkt 4 uppräknade 
områdena 

5. som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, t ex tvister gällande provision, arbetstvister eller 
liknande

6. som avser fordran eller annat anspråk, som överlåtits på försäkrad om det inte är uppenbart att överlåtelsen skett 
innan tvisten uppkom

7. som grundar sig på försäkrads borgensåtagande eller liknande åtagande

8. som avser skadestånd eller annat anspråk riktat mot försäkrad på grund av gärning som föranlett misstanke om 
brott eller åtal för brott som kräver grov oaktsamhet eller uppsåt för straffbarhet

9. enligt marknadsföringslagen

10. som avser ersättningsanspråk mot försäkrad som kan omfattas av ansvarsförsäkring eller som inte ersätts ur 
befintlig ansvarsförsäkring på grund av preklusion eller preskription eller på grund av att skada orsakats genom 
åsidosättande av lag, myndighets föreskrift, domstols dom eller beslut

11. som gäller försäkrad i egenskap av ägare, brukare eller förare av motordrivet fordon, husvagn eller annat 
släpfordon eller av vatten- eller luftfarkost och där skadan kan eller skulle kunna omfattas av motorförsäkring, 
båtförsäkring eller annan liknande försäkring

12. där försäkrad är konkursgäldenär eller part i ackordsförhandling utan konkurs eller part i förfarande som gäller 
företagsrekonstruktion

13. där försäkrad inte har befogat intresse av att få sin sak prövad

14. som avser ersättningsanspråk som uppkommit mellan företag inom samma koncern eller mellan delägare som 
omfattas av detta försäkringsavtal

15. om frågan om rättsskydd kan vänta till dess en annan rättslig angelägenhet, där anspråket stödjer sig på 
väsentligen likartad grund, har avgjorts (s k pilotmål).
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8 Epidemiförsäkring för djur
 
Försäkringen gäller endast för de djur som det i försäkringsbrevet anges att epidemiförsäkring avsnitt 8 
omfattar (särskilt avtal). Vid skada enligt avsnitt 8 lämnas inte ersättning enligt 2 Egendomsförsäkring eller 3 
Avbrottsförsäkring. För Epidemiförsäkring svarar det Dina-bolag vars namn och adress framgår av försäkringsbrevet.

Detta villkor gäller med ändring av avsnitt 8 i Lantbruk 2008 och tilläggsvillkoren T1 och T2, samt med tillägg av 
Allmänna villkor Företag 2008.

8.1 När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada som inträffat under försäkringstiden under förutsättning att försäkringsbolagets ansvar 
föreligger – se allmänna villkor företag avsnitt 1.3 Premiebetalning.

En förutsättning för att försäkringen ska gälla är att besättningen vid skadetidpunkten är ansluten till 
husdjursföreningens frivilliga hälsokontrollprogram för salmonella.

8.2 Försäkrat intresse
Försäkringen avser egendomsförsäkring för djur och avbrottsförsäkring till följd av ersättningsbar skada enligt avsnitt 
8.5, samt saneringskostnader enligt avsnitt 8.9.

8.2.1 Undantag
Ersättning lämnas inte för

1. skada eller värdeminskning på djur eller förlust som är en indirekt följd av myndighets åtgärd, såsom att djuren 
inte kunnat säljas på grund av rådande förhållanden,

2. nedsättning av ersättningen från staten enligt 16 § epizootilagen på grund av uppsåt eller vårdslöshet. 

Har ersättning av statsmedel inte medgetts på grund av att anspråk på ersättning inte framställts inom föreskriven 
tid, lämnas inte ersättning heller genom denna försäkring.  

8.3 Försäkringsbelopp
Ersättning för skada enligt avsnitt 8 är högst 115 basbelopp*.

Ersättning för sanering enligt avsnitt 8.9 kan tillsammans med ersättning enligt avsnitt 8.7 högst uppgå till 115 
basbelopp* under en 365-dagars period.

8.4 Självrisk och karens
Självrisken vid skada enligt avsnitt 8.7 är 15 % av skadebeloppet, dock lägst 20 % av basbeloppet per skadetillfälle. 
Som ett skadetillfälle anses även flera ingripanden föranledda av samma orsak. 

Självrisken vid sanering enligt avsnitt 8.9 är 15 % av Dina försäkringars ersättningsunderlag för sanering, se avsnitt 
8.9.

8.5 Vad denna tilläggsförsäkring gäller för
Ersättning lämnas för förlust eller avbrott genom att myndighet med stöd av lag ingriper mot verksamheten för att 
hindra spridning av smittsam sjukdom. Med ingripande från myndighet jämställs åtgärd av veterinär, som enligt lag 
eller förordning utövar kontrollerande verksamhet inom hälsovårdens område.

8.6 Säkerhetsföreskrifter

8.6.1 Allmänna säkerhetsföreskrifter
Den försäkrade ska iaktta de föreskrifter som meddelas i lag, författning eller av myndighet i syfte att förhindra eller 
begränsa skada. Den försäkrade ska också följa myndighets råd och anvisningar i detta syfte.

Den försäkrade ska uppfylla ställda krav inom husdjursföreningens frivilliga hälsokontrollprogram för salmonella samt 
följa de råd och anvisningar.

8.6.2 Särskilda säkerhetsföreskrifter
Inköp av sammanlagt fler än 150 nötkreatur från fler än fem besättningar får inte göras under en tolvmånadersperiod 
(SFS 1999:658 med flera regler i zoonos-lagstiftningen). 
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8.6.3 Påföljd vid åsidosättande av allmänna säkerhetsföreskrifter
Har säkerhetsföreskrift enligt avsnitt 8.6.1 inte följts, sätts ersättningen ned med 20 % av eljest utgående ersättning, 
dock med lägst ett halvt och högst 10 basbelopp*. Nedsättningen kan minskas om särskilda skäl föreligger. Vid 
allvarligt åsidosättande av föreskrift kan nedsättning ökas, till och med så mycket att ingen ersättning betalas. 

8.6.4 Påföljd vid åsidosättande av särskilda säkerhetsföreskrifter
Har säkerhetsföreskrift enligt avsnitt 8.6.2 inte följts under tolvmånadersperioden omedelbart före den tidpunkt då 
sjukdom konstateras eller smitta påvisas, lämnar försäkringen ingen ersättning. 

8.7 Skadevärderingsregler
Skadebeloppet* utgörs av

•	 egendomsskada på djur som omfattas av denna försäkring värderad enligt avsnitt 2.12.4.1,

•	 täckningsbidragsförlust från djur som omfattas av denna försäkring värderad enligt avsnitt 3.9.5,

minskad med 

•	 ersättning som utgår av statsmedel eller från EU, 

•	 ersättning från annan försäkring.

Ansvarstiden räknas från den dag ingripande enligt avsnitt 8.5 sker. Ansvarstiden är 18 månader.

8.8 Skadeersättningsregler
Med komplettering av avsnitten 2.12 och 3.10 gäller att försäkringstagaren ska, genom hand ling utfärdad av 
vederbörande myndighet, styrka den tid som verksamheten inte kunnat drivas på grund av myn dighets ingripande.

Försäkringstagaren ska vidare styrka att han i fastställd ordning sökt ersättning av statsmedel.

8.9 Saneringskostnader
Ersättning enligt detta tilläggsvillkor lämnas för saneringskostnader inom ramen för försäkringsbeloppet enligt avsnitt 
8.3

•	 vid skada som är ersättningsbar enligt avsnitt 8.5 eller

•	 om besättning spärrats på grund av salmonella enligt bestämmelserna i  
zoonoslagen (SFS 1999:658) 

Dina Försäkringar tillämpar samma beräkningsunderlag som Jordbruksverket vid fastställande av ersättning för 
sanering. Om den gamla byggnaden måste rivas för att uppfylla saneringskraven och staten lämnar ersättning 
med reducerat värde för byggnaden t ex beroende på ålder eller skick, baserar Dina Försäkringar sin ersättning på 
samma beräkningsunderlag med reducerat värde. Avdrag görs för ersättning som utgår av statsmedel, från EU eller 
från annan försäkring. Det på detta sätt beräknade beloppet är Dina Försäkringars ersättningsunderlag. Från detta 
ersättnings belopp dras 15 % i självrisk.

För att få ersättning för sanering måste den försäkrade följa anvisningar som lämnats från Jordbruksverkets veterinär 
och från Dina Försäkringar.

Saneringskostnader ersätts endast om försäkringen var i kraft vid smittotillfället.
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15 Mjölkavbrottsförsäkring
Avsnitt 15 Mjölkavbrottsförsäkring (särskilt avtal)
Genom detta tillägg utökas försäkringen till att omfatta mjölkavbrottsförsäkring för mjölkbesättning som anges i 
försäkringsbrevet med informationen att avsnitt 15 omfattas.

Detta villkor gäller som tillägg till Lantbruk 2008 och Allmänna villkor Företag 2008.

15.1 Vem gäller försäkringen för
Försäkringen gäller för den försäkringstagare som anges på försäkrings brevet i sin egenskap av ägare till 
besättningen. Försäkringen gäller inte för ny ägare efter en överlåtelse av besättningen.

15.2  När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada som inträffat under försäkringstiden under förutsättning att försäkringsbolagets ansvar 
föreligger – se Allmänna villkor företag, avsnitt 1.3 Premiebetalning.

15.3  Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller, om inte annat särskilt anges, för försäkringsfall som inträffar på produktionsplats knuten till 
adressen på försäkringsbrevet. Försäkringen gäller även på betesmark som ägs, arrenderas eller disponeras av 
försäkringstagaren.

15.3.1 Undantag 
Vid sambete med djur som hör till en annan ägare gäller försäkringen endast om den ägaren har en motsvarande 
djurförsäkring hos Dina Försäkringar.

15.4  Försäkrade djur
Försäkringen gäller för de djur som det i försäkringsbrevet angetts att avsnitt 15 gäller för. Försäkringen omfattar 
endast inkalvade hondjur.

15.5  Försäkringsform och försäkringsbelopp
Vid Mjölkavbrottsförsäkring enligt avsnitt 15 grundas ersättningen på värdet av förlorad mjölkintäkt,  
se avsnitt 15.7. Något högsta försäkringsbelopp för mjölkavbrottsförsäkringen finns inte.

För full försäkring får antalet mjölkkor vid skadetillfället högst motsvara det antal som angivits på försäkringsbrevet. 
Om det finns fler djur i besättningen än vad som är försäkrade är besättningen underförsäkrad. Vid skada minskar vi i 
så fall ersättningen proportionellt i förhållande till underförsäkringens storlek. 

15.6  Vad denna försäkring gäller för

15.6.1 Vid besättningssmitta
Ersättning lämnas vid besättningssmitta som med klinisk sjukdom drabbar minst 50 % av mjölkkorna och leder 
till mer än 10% minskad mjölkproduktion – dock minst 500 kg – under en sammanhängande period om 30-dagar. 
Besättningssmitta måste styrkas med veterinärintyg.

15.6.2 Djur som dör, kommer bort eller insjuknar så svårt att det måste avlivas
Vid skada som är ersättningsbar enligt avsnitt 2.8.5 och överstiger 3 gånger valt skadegränsbelopp lämnas ersättning 
för mjölkförlust enligt avsnitt15. 

15.6.3 Undantag
Ersättning utgår inte vid skada enligt epizooti- eller zoonoslagstiftning. Ersättning lämnas inte heller vid 
saneringsslakt.

15.7 Skadevärderingsregler
Mjölkförlust enligt avsnitt 15.6.1 värderas till 90 % av förlorad mjölkintäkt enligt vid skadetillfället gällande 
avräkningspris exklusive efterlikvid och moms. Ersättning för mjölkförlust lämnas under 30 dagar vid 
besättningssmitta.

Mjölkförlust enligt avsnitt 15.6.2 värderas till 70 % av förlorad mjölkintäkt enligt vid skadetillfället gällande 
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avräkningspris exklusive efterlikvid och moms. Ersättning för mjölkförlust lämnas under högst 3 månader vid 
ersättningsbar skada enligt avsnitt 2.8.5. 

För besättning ansluten till kokontrollen grundas ersättningsberäkningarna på besättningens medelavkastning enligt 
provmjölkningsredovisning. För besättning som inte är ansluten till kokontrollen grundas ersättningsberäkningen på 
en produktion av högst 6 000 kg per ko och år. Den minskade produktionen ska styrkas med leveransbesked från 
mejeriet.

Beträffande underförsäkring, se avsnitt 15.5 ovan.  

15.8  Självrisk
Om särskild självrisk valts framgår det av försäkringsbrevet. I annat fall gäller försäkringen utan självrisk.

16 Försäkring för avelsoförmåga hos tjur
Avsnitt 16 Försäkring för avelsoförmåga (särskilt avtal)
Genom detta tillägg utökas tilläggsförsäkringen enligt avsnitt 2.8.5 i Lantbruk 2008 eller i T1 eller T2 till att omfatta 
försäkring för avelsoförmåga för det eller de tjurar som anges i försäkringsbrevet med informationen att avsnitt 16 
omfattas. 

Detta villkor gäller som tillägg till Lantbruk 2008 och Allmänna villkor Företag 2008. 

16.1 Varaktig ofruktsamhet hos tjur
Försäkringen gäller för avelstjur som anges i försäkringsbrevet med tillägget avsnitt 16 om tjuren enligt 
veterinärmedicinsk expertis blivit varaktigt ofruktsam dvs steril eller oförmögen att betäcka på grund av skada. Med 
detta avses att tjuren under en betäckningssäsong, där han haft tillträde till minst tio hondjur, gjort färre än 50 % av 
dessa dräktiga.

16.1.1 Krav
•	 Räknat från den dag tjuren kom till gården måste den hållas avskild från flocken under de första 20 dagarna. 

Under denna tid ska han motioneras på bete och får då gå tillsammans med högst fem yngre hondjur. Under 
den första betäckningssäsongen får tjuren användas till högst 20 hondjur. Under andra betäckningssäsongen får 
tjuren användas till högst 40 hondjur.

•	 Du måste kunna bevisa att tjuren varit fullt fruktsam tidigare. Med fullt fruktsam menar vi att den under en tidigare 
betäckningssäsong har haft tillträde till minst 10 hondjur och gjort minst 50 % av dessa dräktiga.

16.1.2 Skadeersättningsregler
Skadan värderas till skillnaden mellan tjurens marknadsvärde före betäckningssäsongen och slaktvärdet. Ersättning 
kan högst utgå med tjurens försäkringsbelopp enligt avsnitt 16.

16.1.3 Undantag
Ersättning lämnas inte för tjur som fyllt sju år eller är äldre. 

16.2  Tillfälligt ofruktsam tjur
Du kan få begränsad ersättning för en avelstjur som enligt veterinärmedicinsk expertis under minst 30 dagar blivit 
tillfälligt ofruktsam. Med det menar vi att tjuren under en period av minst 30 dagar har gjort färre än 50 % av de 
hondjur han har haft tillträde till dräktiga, antingen på grund av tillfällig sterilitet eller för att han har varit oförmögen 
att betäcka på grund av skada.

16.2.1 Krav
•	 Räknat från den dag tjuren kom till gården måste du hålla den avskild från flocken under de första 20 dagarna. 

Under denna tid ska han motioneras på bete och får då gå tillsammans med högst fem yngre hondjur. Under den 
första betäckningssäsongen får tjuren användas till högst 20 hondjur. Under den andra betäckningssäsongen får 
tjuren användas till högst 40 hondjur.

•	 Du måste kunna bevisa att tjuren varit fullt fruktsam tidigare. Med fullt fruktsam menar vi att den under en tidigare 
betäckningssäsong har haft tillträde till minst 10 hondjur och gjort dessa dräktiga. Tjuren ska också vara avsedd 
för avel och den tillfälliga ofruktsamheten ska ha infallit under betäckningssäsongen från och med april till och 
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med augusti om det inte säkert kan styrkas att annan period varit aktuell. Vidare krävs att veterinär kan styrka 
att tjuren varit ofruktsam under minst 30 dagar. Om den tillfälliga ofruktsamheten beror på sterilitet ska du styrka 
detta genom spermaprov eller betäckningsjournal.

16.2.2  Skadeersättningsregler
Vi ersätter dig med10 % av tjurens marknadsvärde, dock lägst 5 % av basbeloppet och högst 20 % av basbeloppet. 
Ersättning för tillfälligt ofruktsam tjur kan endast lämnas en gång per betäckningssäsong.

16.2.3 Undantag
Ersättning lämnas inte för tjur som fyllt sju år eller är äldre. 

16.3 Karenstid
Försäkringen har en karenstid på 20 dagar. Det innebär att försäkringen måste ha varit i kraft under minst 20 dagar 
innan skadan inträffade. Karenstiden gäller inte för skador som orsakats av yttre våld eller olycksfall. 

16.4 Självrisk
Försäkringen enligt avsnitt 16.1 gäller med den självrisk som framgår av försäkringsbrevet. 
Försäkring enligt 16.2 gäller utan självrisk.

20 Krisförsäkring

Detta villkor gäller som tillägg till villkoren Lantbruk 2008, samt med tillägg av Allmänna villkor Företag 2008.

För Krisförsäkring gäller inte rätt till fortsättningsförsäkring eller efterskydd för de försäkrade. Ord markerade med * 
förklaras under Definitioner sist i detta villkor.

20.1 Vem försäkringen gäller för 
Försäkringen gäller för den försäkringstagare som har försäkring med villkoren Lantbruk 2008 eller Hästgård 
2008, liksom för dennes arbetstagare, under förutsättning att de anställts för att utföra arbete i den försäkrade 
verksamheten. 

När den person som tecknat försäkring är en fysisk person gäller Krisförsäkringen också för de medlemmar av hans 
eller hennes hushåll som bor och är folkbokförda på samma adress som honom eller henne eller på annan adress 
inom den fastighet som enligt försäkringsbrevet utgör den försäkrade fastigheten (de försäkrade). Beträffande 
arbetstagare, se avsnitt 20.2. 

20.2 När försäkringen gäller 
Försäkringen gäller för traumatiska tillstånd till följd av skada, enligt punkt 4 nedan, som inträffat under 
försäkringstiden under förutsättning att försäkringsbolagets ansvar föreligger – se Allmänna villkor företag avsnitt 1.3 
Premiebetalning. För arbetstagare gäller Krisförsäkringen enbart skada som inträffat under arbetstagarens arbetstid 
och vid resa till och från arbetsplatsen. 

20.3 Var försäkringen gäller 
Försäkringen gäller för skada enligt avsnitt 20.4 som inträffar i hela världen och som behandlas i Sverige. 

20.4 Vad försäkringen gäller för 
Försäkringen gäller för kostnad för behandling i Sverige hos psykolog eller psykoterapeut av försäkrad som drabbats 
av traumatiskt tillstånd till följd av 

•	 den försäkrades olycksfallsskada*

•	 närstående persons dödsfall (med närstående person avses barn eller förälder till den försäkrade liksom den 
försäkrades maka, make, registrerade partner eller sambo förutsatt att de var folkbokförda på samma adress 
som den försäkrade vid skadetillfället)

•	 stöld, inbrott, rån, överfall eller våldtäkt som drabbat den försäkrade 
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•	 skada som är ersättningsbar enligt villkoren Lantbruk 2008 eller Hästgård 2008 eller tilläggsförsäkring till dessa 
som är tecknad. 

Under förutsättning att den som tecknat försäkring enligt Lantbruk 2008 eller Hästgård 2008 också innehar gällande  
Hem- eller Villahemförsäkring i samma bolag, omfattar Krisförsäkringen traumatiskt tillstånd till följd av stöld i bostad, 
brandskada, dammbrottskada eller naturskada som är ersättningsbar enligt Hem- eller  Villahemförsäkringen. 

Ersättning lämnas utan remiss för högst tre behandlingstillfällen per försäkrad. Behandling ska för att ersättas 
vara förmedlad av Dina Försäkringars förmedlingstjänst och ska ha påbörjats inom en månad från den åberopade 
skadehändelsen. 

Efter remiss av behandlande psykolog eller psykoterapeut kan försäkringen ge ersättning för ytterligare sju 
behandlingstillfällen per försäkrad. Dina Försäkringar avgör om rätt till ytterligare behandlingstillfällen föreligger. 
Sammanlagt kan försäkringen alltså ersätta högst tio behandlingstillfällen per försäkrad person och skada. Det 
högsta antalet behandlingstillfällen gäller även om ersättning kan lämnas från mer än mer än en försäkring eller från 
mer än ett avsnitt i försäkringen. 

Försäkringen gäller också för nödvändiga och skäliga kostnader för resor inom Sverige i samband med sådan 
behandling. Resekostnader ska godkännas av Dina Försäkringar i förväg. Ersättning lämnas enbart för den 
försäkrades resekostnader.

20.5 Undantag 
Försäkringen gäller inte 

•	 för kostnader som den försäkrade kan få ersatta på annat sätt, exempelvis via annan försäkring eller till följd av 
lag, konvention eller författning

•	 traumatiska tillstånd till följd av skada som den försäkrade tillfogats av annan person försäkrad enligt samma 
försäkring

•	 traumatiska tillstånd till följd av skada som den försäkrade tillfogats när denne varit påverkad av narkotika, 
berusnings- eller sömnmedel såvida den försäkrade inte kan visa att samband saknas mellan denna påverkan 
och skadan. Undantaget tillämpas inte vid våldtäkt eller närstående persons dödsfall

•	 traumatiska tillstånd till följd av skada som uppstått när den försäkrade utan skälig anledning utsatt sig för risken 
att skadas. Undantaget tillämpas inte vid våldtäkt eller närstående persons dödsfall 

•	 traumatiska tillstånd till följd av skada som har samband med att den försäkrade utfört eller medverkat till 
brottslig handling som enligt svensk lag kan leda till böter eller fängelse

•	 traumatiskt tillstånd som, även om det konstateras efter en sådan skada som omfattas enligt avsnitt 20.4, 
enligt medicinsk erfarenhet inte kan anses bero på den skadan utan på sjukdom, psykisk störning eller därmed 
jämförligt tillstånd

•	 kostnad för behandling då den försäkrade uteblivit från bokad behandlingstid. Avbokning ska göras senast 
kl.16.00 vardagen innan besöket.

20.6 När skada inträffat
Försäkrad som drabbats av traumatiskt tillstånd till följd av skada ska ta kontakt med Dina Försäkringars 
förmedlingstjänst för bokning av besök hos psykolog/psykoterapeut. 

Den försäkrade ska

•	 se till att Dina Försäkringar får de upplysningar och intyg som Dina Försäkringar bedömer är nödvändiga för att 
fastställa rätten till ersättning. Dina Försäkringar ersätter kostnader för begärda intyg och undersökningar

•	 styrka sina ersättningsanspråk med originalkvitton eller motsvarande 

20.7 Nedsättning 
I vissa fall kan försäkringsersättning minskas eller helt utebli på grund av att den försäkrade inte fullgjort sina 
skyldigheter enligt försäkringsvillkoren. 

Har den försäkrade inte följt Dina Försäkringars krav vid skada kan ersättningen sättas ned beroende på 
omständigheterna, bland annat försummelsens betydelse för skadan. 

Har den försäkrade inte uppfyllt aktsamhetskraven i försäkringsvillkoren kan ersättningen sättas ned eller helt utebli. 

Försäkringsersättningen kan även utebli eller minskas om den försäkrade framkallat försäkringsfallet. 

Har försäkrad, i samband med skada, lämnat eller undanhållit uppgifter som har betydelse för hans eller hennes rätt 
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till ersättning och detta har skett uppsåtligen, eller genom grov vårdslöshet, kan ersättningen sättas ned efter vad 
som är skäligt med hänsyn till omständigheterna. 

20.8 Ansvarstid 
Ansvarstiden, det vill säga den längsta tid som ersättning kan lämnas för ett försäkringsfall, är tretton månader från 
åberopad skadehändelse.

20.9 Självrisk 
Försäkringen gäller utan självrisk.

Komplettering till 10 Definitioner i Lantbruk 2008 
 
Förstarisk försäkring (försäkringsform)
Försäkringen gäller med försäkringsbelopp, som utgör högsta belopp för sammanlagd skadeersättning inklusive 
räddningskostnad enligt avsnitt 2.11.1.1. Röjnings- och bärgningskostnad enligt avsnitt 2.13.3 i T 3 ersätts utöver 
försäkringsbeloppet.

Olycksfallsskada 
Med olycksfallsskada menas kroppsskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse. 
Olycksfallsskadan ska ha krävt läkarbehandling. Total hälseneruptur, vridvåld mot knä samt smitta på grund av 
fästingbett ersätts som olycksfallsskada. Med olycksfallsskada jämställs skada på grund av förfrysning, värmeslag 
eller solsting. Sådan kroppsskada anses ha inträffat den dag den visar sig.

 Med olycksfallsskada avses inte: 

•	 Kroppsskada till följd av överansträngning, ensidig rörelse, förslitningsskada eller åldersförändringar. 
Kroppsskada som vanligtvis inte betraktas som olycksfallsskada är exempelvis ryggskott, diskbråck och 
muskelbristning. Som olycksfallsskada ersätts inte skada som uppkommit genom vridvåld, om inte vridvåldet är 
orsakat genom en direkt yttre händelse (avser inte vridvåld mot knä). 
 

•	 Skada som uppkommit på grund av smitta genom bakterie, virus eller annat smittämne  (avser inte smitta på 
grund av fästingbett). 
 

•	 Skada som uppkommit genom användning av medicinska preparat eller genom ingrepp, behandling eller 
undersökning som inte orsakats av olycksfallsskada som omfattas av denna försäkring. 

•	 Sådant tillstånd som även om det konstaterats efter en olycksfallsskada enligt medicinsk erfarenhet inte kan 
anses bero på olycksfallsskadan utan på sjukdom, åldersförändringar, lyte eller sjukliga förändringar. 
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