
Forsikringsvilkår Fjørfe 
Gjeldende fra 01.07.2021 

Forsikringsvilkår Fjørfe 01.07.2021 
Eika Forsikring 



Forsikringsvilkår Fjørfe 01.07.2021 
Eika Forsikring 

 

2 

 

INNHOLD 
 
1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR ..................................................................................................... 3 
2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER ............................................................................................................ 3 
3. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER .......................................................................................................... 3 
4. HVILKE SKADER SOM ERSTATTES OG BEGRENSNINGER SOM GJELDER .................................................... 3 
5. SIKKERHETSFORSKRIFTER .................................................................................................................... 4 
6. SKADEOPPGJØR OG EGENANDEL ......................................................................................................... 6 

 
 
 

FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV 
 
- forsikringsbeviset 
- forsikringsvilkår og særvilkår 
- Generelle vilkår 
- Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 (FAL)  
- det øvrige lovverk 
 
Teksten i forsikringsbeviset gjelder foran forsikringsvilkårene. Forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene 
gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes. 
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1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 
Forsikringen gjelder for den som er nevnt i forsikringsbeviset (forsikringstaker). 
 
FAL § 7-1 er fraveket. 

 

2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 

Forsikringen gjelder i Norge. 
 

3. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER  
3.1 Forsikringen omfatter de grupper av fjørfe som er nevnt i forsikringsbeviset fra innsett i 

forsikringstakers produksjonsavdeling til levering/slakting. 
 
3.2 For alle produksjoner omfattes i tillegg: 
 

- Utgifter til rydding og bortkjøring av døde dyr. 
- Utgifter til behandling og/eller bortkjøring av husdyrgjødsel og kraftfor. 
- Utgifter til rengjøring og desinfeksjon av produksjonslokale. 
 
Samlet erstatning for de tre punktene ovenfor er begrenset til kr. 350.000 pr dyregruppe, hvis ikke 
annet er avtalt og angitt i forsikringsbeviset. 

 

4. HVILKE SKADER SOM ERSTATTES OG BEGRENSNINGER SOM GJELDER 
4.1 Skade må forårsakes av en plutselig og uforutsett hendelse. 
 
4.2 Selskapet erstatter avbruddstap etter reglene i pkt. 6.2 i inntil 24 måneder når sykdom eller ulykke 

rammer forsikret besetning og fører til at: 
- fjørfe dør 

 - fjørfe kasseres av den offentlige kjøttkontroll  
 - fjørfe må avlives av dyrevernmessige hensyn 
 - fjørfe/-produkter nektes mottatt på mottaksanlegg som følge av salmonella 
 - besetningens produksjon blir redusert som følge av plutselig og uforutsett skade som rammer 

produksjonslokaler/-utstyr, tyveri/bortkomst fra driftsbygning. 
 
4.3 Selskapet erstatter avbruddstap beregnet etter reglene i pkt 6.2 i inntil 24 måneder i følgende 

tilfeller: 
 
4.3.1 Når Mattilsynet fatter vedtak som påbyr fullstendig nedslakting av, eller restriksjoner i forsikret 

besetning for å bekjempe smittsomme sjukdommer.  
 
4.3.2 Når Mattilsynet fatter vedtak som pålegger restriksjoner i forsikret besetning ved sykdom i annen 

husdyrproduksjon eller karanteneskadegjører i planteproduksjon i Norge. 
 
4.3.3 Ved erstatningsmessig skade som nevnt i pkt. 4.2, 4.3.1 og 4.3.2 hos kunde/leverandør innen 

Norden, hvis inngått avtale berøres av skaden. Erstatningen er begrenset til 20 prosent av samlet 
avbruddstap, hvis ikke annet er avtalt og fremgår av forsikringsbeviset. 

4.4 SELSKAPET ERSTATTER IKKE: 

4.4.1 Skade, eller del av skade, som er erstatningsmessig iht. vilkår for kombinert landbruksforsikring. 
 
4.4.2 Skade, eller del av skade, som det offentlige yter erstatning for. 

 
4.4.3 Skade som skyldes sykdom, feil eller svakheter som dyret hadde da forsikringen trådte i kraft, eller 

skade ved sykdom som viser symptomer mindre enn 14 dager etter denne tid. 
 
4.4.4 Skade som skyldes eiers/ansvarliges mishandling eller vanrøkt, eller at veterinærs anvisning eller 

offentlig påbud ikke er fulgt. 
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4.4.5 Skade som skyldes at fjørfe ved mottakelse 
- er syke eller har synlige feil. 
- ikke er vaksinert mot smittsom hønselammelse, eller at foreldre ikke er AE-vaksinert. 

 
4.4.6 Skade oppstått under transport. 
 
4.4.7 Tap som er direkte følge av bransjeregulerende tiltak. 
 
4.4.8 Skade eller sykdom som oppstår mens fjørfe står i karantene. 
 
4.4.9 Skade på grunn av sykdom i besetninger som går ute i friluft, hvis ikke annet er avtalt og fremgår 

av forsikringsbeviset.  
 
4.4.10 Ekstrautgifter ved sanitets-slakting 
 
4.4.11 Kvalitetsfeil på sluttproduktet 
 
4.4.12 Driftstap som skyldes svikt i strømleveransen 
 
  

5. SIKKERHETSFORSKRIFTER  

5.1 FØLGENE AV BRUDD PÅ SIKKERHETSFORSKRIFT 

Forsikringen er overtatt på betingelse av at de sikkerhetsforskrifter som er fastsatt i 
forsikringsbeviset til enhver tid overholdes. 
 
Har sikrede forsømt å overholde lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven), 
sikkerhetsforskriftene, eller å påse at de blir overholdt, kan selskapets ansvar settes ned eller falle 
helt bort (jf. FAL § 4-11). 
 
Bestemmelsene får anvendelse også for handlinger og unnlatelser som er foretatt av en person 
som med sikredes samtykke er ansvarlig for dyret for kortere eller lengre tid. Se Generelle vilkår 
pkt. 11.3. 

5.2 SIKKERHETSFORSKRIFTER 

5.2.1 Eiers/ansvarliges behandling av dyret 

Eier/ansvarlige skal ha tilstrekkelig kunnskap og omsorg for dyret til at det får riktig røkt og pleie, 
jf. Lov om dyrevelferd av 01.01.2010 – se Lovdata.no 
For å begrense smitte og sikre dyrevelferd skal KSL std.9 følges – se ksl.matmerk.no 
Forskrift om hold av høns og kalkun av 01.01.2006 må følges for besetning som omfattes av 
denne forskriften - se Lovdata.no. 

5.2.2 Rugeri/oppdrett 

Alle kyllinger skal kjøpes fra sertifisert rugeri/ oppdretter. 

5.2.3 Journalføring 

 Det skal føres daglige notater over avgang. Eggprodusenter skal også føre daglige notater over 
eggproduksjon. 

5.2.4 Prøvetaking 

 Nødvendig prøvetaking skal foretas i henhold til myndighetenes krav for den enkelte produksjon. 
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5.2.5 Sykdom/skade 

 Ved uhell, forstyrrelse i helsetilstanden eller nedgang i produksjonen, skal fjørfekonsulent eller 
veterinær snarest tilkalles, og selskapet underrettes. 

 Når skadeårsaken ikke kan konstateres uten videre, skal minst 5 dyr sendes til undersøkelse ved 
Veterinærinstituttet eller et av Statens veterinære laboratorier. 

5.2.6 Varslings- og ventilasjonsanlegg 

 Varslingsanlegg i.h.t. nedenstående krav skal installeres i hus som inneholder mer enn 500 dyr. 
Varslingsanlegget skal varsle ved strømutkobling, og ved for høy og for lav temperatur. 

 
5.2.6.1 Elektrisk tilkobling og driftssikkerhet 

- Temperaturfølerens ledninger skal være hvilestrømskontrollert slik at både kortslutning og brudd 
varsles. 

- Andre kabler som ikke er hvilstrømskontrollert skal ha mekanisk beskyttelse for å forhindre 
skade. 

- Varslingsanlegget skal være tilkoblet en akkumulator som står under konstant ladning. 
Batterikapasiteten skal være minst 30 minutter ved full belastning. 

 
5.2.6.2 Temperaturfølerens plassering og regulering 

- Temperaturføleren skal plasseres representativt i rommet, og slik at den ikke påvirkes av 
luftinntak, varmeanlegg, vifter eller lignende. 

- Finnes det flere fjørferom/-hus, skal det anbringes en temperaturføler i hvert rom/-hus. 
 
5.2.6.3 Varsel 

- Varsel skal normalt gis hvis romtemperaturen avviker med mer enn 5 grader C i forhold til innstilt 
romtemperatur. 

- I sommerhalvåret kan temperaturen stilles høyere enn 5 grader C over innstilt romtemperatur når 
forholdene er slik at faren for feilutløsning er betydelig større enn ellers, men ikke så høyt at det 
kan oppstå fare for dyrene. 

- Varsel skal gis ved strømbrudd. På steder hvor kortvarig strømavbrudd forekommer ofte, kan det 
legges inn en forsinkelse på inntil 15 minutter for denne funksjonen, hvis det ikke kan føre til at 
det oppstår fare for dyra. 

- Utkobling av varslingsanlegget for en avdeling (f.eks. ved tømming, rengjøring o.l.) skal ikke 
berøre øvrige avdelinger. 

- Ringeklokke i bolighus og sirene/varslingslys skal plasseres slik at de ved ethvert tilfelle 
oppfattes av en person som vet hvilke tiltak som skal iverksettes. Kan dette ikke oppfylles, skal 
anlegget tilsluttes telealarm. 

 
5.2.6.4 Krav til ventilasjon 

- Når varsel gis, skal det være mulighet til enten manuelt eller automatisk å åpne luker og/eller 
dører, slik at tilstrekkelig utlufting kan skje uten at det oppstår fare for panikk blant dyrene. 

- Hvis naturlig ventilasjon ikke er tilstrekkelig, skal ventilasjonsvifter være tilkoblet 
nødstrømaggregat. 

- Hvis det er flere enn 2 vifter, skal minst en vifte være tilkoblet en annen sikringskurs og annen 
styring (f.eks. en termostat) enn de øvrige. 

- Viftene skal være koblet slik at de kan starte av seg selv etter strømavbrudd. 
- Er det to eller flere rom i samme bygning, må det være separate ventilasjonsanlegg for hvert rom. 
 

5.2.6.5 Funksjonsprøving og vedlikehold 
Varslingsanlegg og eventuelt nødstrømsaggregat skal funksjonsprøves regelmessig minst én gang 
hver uke. 

5.2.7 Kunngjøringer om stans i strøm og vann 

 Sikrede skal følge med i kunngjøringer om strømstans og stans i vanntilførselen. Sikrede skal treffe 
tiltak som hindrer skade som følge av stansen. 
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5.2.8 Beskyttelse mot frost 

Sikrede plikter å påse at ledning som fører vann til forsikrede dyr er lagt frostfritt og i.h.t. stedlige 
forskrifter. 

5.2.9 Sikring av fjørfehus 

 Fjørfehus skal være beskyttet mot fugl utenfra og mot skadedyr. 
Rutiner og bygningsmessige forhold for den enkelte produksjon satt av myndighetene skal 
overholdes. 
Tiltak til passiv sikring (renhold, orden og vask o.l.) skal utføres. 

  
5.2.10 Spesielt for økologisk produksjon 
 

Når det drives økologisk fjørfeproduksjon plikter sikrede å sørge for at myndighetenes forskrifter 
og anvisninger for slik produksjon etterkommes. Mattilsynets forskrift om økologisk produksjon, 
samt anbefalinger for valg av fjørferaser i økologisk produksjon skal følges. 

6. SKADEOPPGJØR OG EGENANDEL 
FAL § 6-1 er fraveket. I stedet gjelder bestemmelsene nedenfor. 

6.1  SKADEMELDING  

Den som vil kreve erstatning, må uten ugrunnet opphold underrette selskapet om skaden. Skade 
skal meldes på selskapets skademeldingsskjema. Den som gjør krav gjeldende må bevise 
riktigheten av det, og fremlegge registreringer og andre dokumenter som kan underbygge 
erstatningskravet. Selskapet har rett til å innhente de opplysninger de har bruk for. 

6.2 FASTSETTELSE AV SKADENS STØRRELSE 

6.2.1 Avbruddstap 

 Avbruddstap settes til forskjellen mellom det resultat av driften som ville ha vært oppnådd i 
ansvarstiden uten skade, og resultatet av driften i ansvarstiden etter skaden.   

 Sikrede plikter å medvirke til at driften i ansvarstiden blir så god som mulig, f.eks. ved 
gjenanskaffelse, omlegging eller innstilling av driften. Gir selskapet bestemte anvisninger, må disse 
følges. 

 Resultatet av driften i sammenligningstiden justeres hvis 
 

- konjunkturer, salgsmuligheter, priser, produksjonsmetoder eller andre driftsforhold påviselig er 
annerledes i ansvarstiden enn i sammenligningstiden 

- driften i sammenligningstiden har vært helt eller delvis avbrutt 
- driften i ansvarstiden helt eller delvis ville vært avbrutt av anen årsak enn skaden 

 
Resultatet av driften i ansvarstiden etter skade belastes med de utgiftsposter og kostnader som er 
nødvendige eller forretningsmessige vel begrunnet for den reduserte drift, og som ikke kan 
innspares. 
Ekstraordinære utgifter som pådras i den hensikt å begrense tapet, f.eks. utgifter til provisoriske 
tiltak, tas med i beregningen. 
Er selskapets samtykke ikke innhentet på forhånd, regnes slike utgifter bare med i den utstrekning 
de påviselig har minsket tapet. Medfører slike kostnader nytte utover ansvarstiden, tas bare med 
det beløp som forholdsvis faller på ansvarstiden. 

6.2.3 Fradrag i det samlede tap 

 I beregningen av det samlede tap gjøres fradrag for følgende 
 - innsparte utgifter,  
 - opptjente renter av erstatningen, 
 - eventuell frigjort arbeidskraft. 
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6.3 SKJØNN 

Skadeansettelse i forbindelse med avbruddstap avgjøres ved skjønn hvis sikrede eller selskapet 
krever det. Bestemmelsene om skjønn i Generelle vilkår får i så fall anvendelse. 

6.4 ERSTATNINGSBEREGNING 

6.4.1 Underforsikring av gruppeforsikrede fjørfe 

 Når antall fjørfe i gruppen på skadetidspunktet er vesentlig høyere enn det antall som er angitt i 
forsikringsbeviset. erstattes en så stor del av skaden som svarer til forholdet mellom antall fjørfe 
oppgitt i forsikringsbeviset, og antall fjørfe på skadedagen.  

 

6.4.2 Egenandel 

 Fra erstatningsoppgjøret trekkes den egenandel som er avtalt, og angitt i forsikringsbeviset.. 
 Egenandelen gjelder for hvert innsett, og regnes i prosent av skadebeløpet.  
 

6.5 BETALING AV ERSTATNING 

 Erstatningen forfaller til betaling når selskapet har kunnet skaffe seg de opplysninger og foreta de 
undersøkelser som er nødvendig for å kunne vurdere skadens størrelse. Så lenge offentlig 
undersøkelse ikke er avsluttet, kan erstatning ikke kreves utbetalt. 
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