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FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV 
 

 Forsikringsbeviset 
 Forsikringsvilkår og særvilkår 
 Generelle vilkår 
 Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 (FAL) 
 Lov om naturskadeforsikring av 16. juni 1989 
 Det øvrige lovverk med forskrifter 

 

Teksten i forsikringsbeviset og særvilkår gjelder foran forsikringsvilkårene. Forsikringsbeviset og 
forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes. 
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FELLESBESTEMMELSER (punktene 1 – 7). 

 
 

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 SOM ER FORSIKRET  
 
Forsikringen omfatter de dyr, som er nevnt i forsikringsbeviset. Se bestemmelsene om de 
forskjellige dyreslag i punktene merket: 
(A) Storfe 
(B) Gris 
(C) Sau 
(D) Geit 
(E) Hjort 
 

Forsikringen omfatter ikke dyr som står i karantene. 
 
 

4. HVILKE SKADER SOM ERSTATTES 
 
Ulykke 
Med ulykke forstås i denne sammenheng fysisk skade oppstått ved en plutselig og uforutsett ytre 
begivenhet, herunder også fôrforgiftning og ventilasjonssvikt. 
 
Sykdom 
Med sykdom forstås i denne sammenheng redusert fysisk tilstand som skyldes bakterier, virus, 
sopp, parasitter, kreft og fødselskomplikasjoner.  

 
Avbrudd 
Med avbrudd forstås i denne sammenheng et økonomisk driftstap som følge av en 
erstatningsmessig skade enten ved ulykke, sykdom eller skade på forsikret bygning eller løsøre 
erstattes, dersom dette er avtalt og angitt i forsikringsbeviset. 
 
Avbrudd ved offentlig pålegg, hjemlet i Matloven erstattes, dersom dette er avtalt og angitt i 
forsikringsbeviset. 
 
Naturskade 
Skade som direkte skyldes skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd, i 
henhold til Lov om Naturskadeforsikring. 
 
 

4.1 SELSKAPET ERSATTER IKKE: 
 
4.1.1 Normaltapet i produksjonen erstattes ikke. 
  

Normaltapet er definert som besetningens gjennomsnittstap siste 3 år.  
Store og uforutsette ulykker som rammer besetningen, og som kan føres tilbake til samme 
skadeårsak, skal ikke med i beregningen av normaltapet.  
Sykdom som medfører pålegg fra Mattilsynet medregnes heller ikke. 
Dokumentasjon på normaltapet sendes selskapet sammen med skademelding.  
 

4.1.2 Skade som skyldes sykdom, feil eller svakheter som dyret hadde da forsikringen trådte i kraft, 
eller skade ved sykdom som viser symptomer mindre enn 30 dager etter denne tid. 
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4.1.3 Tap som kan kreves dekket av det offentlige eller private erstatningsordninger.  
 

4.1.4 Skade pga. sinnslidelser, unormalt temperament eller nymfomani. 
 

4.1.5 Veterinærutgifter. 
 

4.1.6 Transportutgifter i forbindelse med sykdom eller ulykke. 
 

4.1.7 Avbruddstap som følge av skade som inntreffer under transport fra leverandør eller til kunde. 
 

4.1.8 Avbruddstap som følge av sykdom som var til stede i besetningen da forsikringen trådte i kraft. 
 

4.1.9 Avbruddstap når Mattilsynet, med hjemmel i matloven: 
 - pålegger sanering/restriksjoner i forsikret besetning, med mindre dette er avtalt og angitt i 

forsikringsbeviset.   
 - Differanse mellom statens erstatningssats for dyr og egen forsikringsordning ved nedslakting i 

forbindelse med tiltak mot smittsomme husdyrsykdommer. 
 

4.1.10 Skade/avbruddstap som følge av at produksjonslokalene er uegnet til husdyrhold, iht. § 8 
Forskrift om hold av produksjonsdyr av 3.juli 2006 og § 15 Lov om dyrevelferd av 19.juni 2009.  
 

4.1.11 Skade/avbruddstap som følge av: 
- frivillig sanering og/eller nedslakting 
- kvalitetsfeil på produkt, for eksempel høye celletall i melk 
- produksjonssykdommer, for eksempel mastitt og ketose 
- brunst- eller drektighetsproblemer som ikke skyldes påvist sykdom 
- Tap som andre enn sikrede er pliktig til, og har økonomisk evne til å erstatte i henhold til 
garanti eller annen avtale. Reises krav mot Eika, kan sikrede pålegges å la spørsmålet, om det 
foreligger ansvar for leverandør, reparatør eller andre, prøves for retten. Eika betaler kostnadene 
ved søksmålet. 
 

4.2 ERSTATNINGSBEGRENSNING: 
 

 Selskapets samlede erstatningsansvar for avbruddstap som skyldes sjukdom i egen besetning, i 
nærliggende besetning eller i besetning tilhørende kunde / leverandør, begrenses til  
25 millioner kroner for alle skader som inntreffer i samme kalenderår.  Begrensningen gjelder 
samlet for alle selskapets husdyr- og fjørfeforsikringer. 

 Dersom samlet tap blir høyere enn dette, reduseres erstatningen forholdsmessig for alle 
skadelidte. 

 
4.3 ANDRE BESTEMMELSER OM NATURSKADE: 

 
Forsikringsselskapenes samlede ansvar ved en enkelt naturkatastrofe er begrenset til det beløp 
som er fastsatt av Kongen, jfr. naturskadeforsikringsloven § 3. Overstiger skaden denne grense, 
må sikrede bære en forholdsmessig del av skaden. 
 
Er det tvil om: 
- det foreligger naturskade 
- det er inntruffet en eller flere naturkatastrofer 
- betingelsene for nedsettelse eller nektelse av erstatning etter lov om Naturskadeforsikring § 1 6. 
ledd er til stede kan sikrede eller selskapet forelegge spørsmålet for ankenemnda for Klagenemda 
for naturskader. Klagenemndas vedtak kan ikke påklages. 
 

4.3.1 Egenandel ved naturskade 
Ved naturskade etter Lov om naturskadeforsikring, gjelder den egenandel som til enhver tid er 
fastsatt av departementet - for tiden kr 8 000. 
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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 sikkerhetsforskriftene, eller å påse at de blir overholdt, kan 
selskapets ansvar settes ned eller falle helt bort (jf. FAL § 4-8). 
 
Bestemmelsene anvendes 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 punkt 10.1. 

5.2 EIERS/ANSVARLIGES BEHANDLING AV DYRET 

5.2.1 Eier/ansvarlige skal ha tilstrekkelig kunnskap om og omsorg for dyret til at det får riktig røkt og 
pleie. jf. Lov om dyrevelferd av 01.01.2010, fastsatt av Landbruks- og matdepartementet. 

 
5.2.2 Blir et forsikret dyr sykt eller skadet, plikter forsikringstaker straks å la det bli undersøkt av 

veterinær, følge veterinærens anvisninger og ellers gjøre det som er mulig for å begrense skaden. 
Ved ulykke eller akutt sykdom skal det før avliving om mulig samrås med veterinær.  
Hvis dyr dør eller må avlives uten at veterinær kommer til stedet, skal hendelsesforløpet bekreftes 
av to uhildede personer. 

 
 
5.3 KSL – KVALITETSSYSTEM I LANDBRUKET 

 
 KSL skal være gjennomført med en årlig egenrevisjon.  

Egenrevisjon er gjennomført når sjekklister som samsvarer med gårdens produksjoner er fylt ut. 
Avvik som avdekkes og noteres ved revisjon skal meldes, utbedres og lukkes innen fristen som 
settes.  
 

5.4 PRODUKSJONSLOKALE 
 

5.4.1 Driftsbygninger oppført etter 01.07.07 skal oppfylle kravene til Byggeforskriftenes 
brannklasse. En veiledning finnes på nettsidene til Landbrukets brannvernkomite 

 (www.landbrukets-brannvernkomite.no). 

- Brannalarmanlegg skal være installert og i bruk i henhold til forskrifter om hold av husdyr. 
-  Sikrede skal sørge for at brannalarmanlegget er beskyttet mot overspenninger i henhold til FG 

Skadeteknikk sitt regelverk som for landbruksbygninger krever godkjent overspenningsvern 
enten som en integrert del av alarmanlegget, eller som et selvstendig eksternt anlegg. 
Overspenningsvernet skal sikre el-siden, telesiden og sløyfesiden, og skal kontrolleres hvert år. 

- Sikrede skal sørge for at bygningens strøminntak er beskyttet mot overspenninger med 
godkjent overspenningsvern. Vernet kontrolleres hvert år, sammen med brannalarmanlegget. 

- Ved lagring av stråfôr, paller, kasser o.l. ute, må avstand fra lagringsplass til bygning være 
minst 25 m. 

- Lagring av brannfarlige gasser og væske skal skje i henhold til kravene i forskrift om 
brannfarlige varer, gitt av myndighetene i brann og eksplosjonsloven, i forskriftenes § 3-3 
Oppbevaring uten særskilt tillatelse. 

 
5.4.2 Sikringstiltak som El-kontroll med termografering nevnt i forsikringsbeviset skal være gjennomført 

hvert 3. år av en sertifisert kontrollør etter NEK 405-1 (termografering) og NEK 405-3 (el-kontroll 
landbruk).  
Hvis det har skjedd en endring som betinger høyere premie, kan selskapets ansvar bli satt 
forholdsmessig ned. 
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5.4.3 VARME ARBEIDER 
 

Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes arbeidsverktøy og -utstyr som generer 
gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, 
varmlufts-, sveise-, skjære- og slipeutstyr.  

 
1. Hvor sikkerhetsforskriften gjelder: 
Denne gjelder ved utførelse av varme arbeider i alle miljøer med brannrisiko.  
Unntatt er varme arbeider som utføres i spesielt tilrettelagte produksjons- og verkstedrom. 
Rommet skal være adskilt fra annen virksomhet som egen branncelle. Denne skal ha ubrennbare 
overflater.   

 
2. Avtale med ekstern håndverker/entreprenør: 
Dersom varme arbeider skal utføres av ekstern håndverker/entreprenør skal sikrede påse at 
sikkerhetsforskriftens krav inngår i skriftlig avtale eller kontrakt med denne.  
 
3. Sikkerhetskrav:  
 Arbeidsinstruks for utførelse av varme arbeider utgitt av Finans Norge eller tilsvarende instruks 
skal være utfylt og signert før utførelse av arbeidet. Arbeidsinstruksen er tilgjengelig på 
www.fgsikring.no.   
Alt brennbart materiale i risikoområdet der varmt arbeid utføres skal være fjernet eller beskyttet. 
Åpninger i gulv, vegger og tak i risikoområdet der varmt arbeid utføres skal være tettet. 
Egnet slokkeutstyr i forskriftsmessig stand, minimum 2 stk. 6 kg/liter håndslokkeapparat skal 
være lett tilgjengelig. Ett håndslokkeapparat kan erstattes med brannslange påsatt vann frem til 
strålerøret. 
Navngitt brannvakt skal kontinuerlig overvåke brannrisiko under arbeidet, i pauser og nødvendig 
tid etter at arbeidet er avsluttet, minimum en time. Utførende kan være brannvakt der 
brannrisikoen vurderes som lav. 
Brannvakt og utførende skal ha gyldig sertifikat for utførelse av varme arbeider fra Norsk 
brannvernforening eller samarbeidende organisasjon i øvrige nordiske land.  

 
4. I tillegg til punktene over gjelder følgende sikkerhetskrav ved arbeider på tak: 
Det er forbud mot bruk av åpen flamme på oppfôrede og luftede tretak. 
Ved bruk av åpen flamme på kompakte og øvrige tak som ikke er nevnt i punktet over skal 
brennbar isolasjon være beskyttet med minst 30 mm ubrennbar isolasjon. Ved bruk av åpen 
flamme skal det være en sikkerhetsavstand på minst 60 cm til parapet, gesims, gjennomføringer, 
sluk og lignende som består av brennbare materialer. 

 
5. Sertifikat: 
Personer som benytter maskiner og utstyr i henhold til definisjonen av varme arbeider utenom 
faste, spesielt tilrettelagte og brannsikre arbeidsplasser, skal ha gyldig sertifikat fra Norsk 
Brannvernforening eller samarbeidende organisasjon i øvrige nordiske land for den type arbeid 
som skal utføres. 

 

6. FORSIKRINGSSUM 
 
 Forsikringssummen gir uttrykk for selskapets maksimale ansvar, og fremgår av vilkåret for det 

enkelte husdyrslag.  
For skader som følge av ulykke er maksimal erstatning ved samme forsikringstilfelle begrenset til 
sum oppgitt i forsikringsbeviset.  

 

7. SKADEOPPGJØR 
 
FAL § 6-1 er fraveket – i stedet gjelder bestemmelsene nedenfor. 

7.1 SKADEMELDING  

 Den som vil kreve erstatning, må uten ugrunnet opphold underrette selskapet om skade. 
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7.2 FORSIKRINGSTAKER PLIKTER 
  
7.2.1 Hvis dyr blir borte, så skal dette meldes til politiet og selskapet, og dyret skal etterlyses ved 

annonsering (Gjelder ikke sau) 
7.2.2 Hvis de kliniske funn ikke gir grunnlagt for en diagnose, plikter forsikringstaker, for egen regning 

å sørge for at dyret/kastet foster blir obdusert.  

7.3 FASTSETTELSE AV SKADENS STØRRELSE 

 Skaden settes til forsikringsverdien umiddelbart før skadetidspunktet, men ikke høyere enn 
forsikringssummen (se pkt. 6). 

7.3.1 PRODUKSJONS-/AVBRUDDSTAP 

 Reglene under dette punkt gjelder hvis det ikke er gitt spesielle beregningsregler. 
 

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

 
 Tapet fastsettes snarest mulig etter utløpet av ansvarstiden eller tidligere hvis partene blir enige  
 om det. 

  
 Tapet beregnes på grunnlag av opplysninger fra virksomhetens regnskaper og noteringer,  
 sammenholdt med foreliggende offentlige normtall. 
 
 Sikrede plikter å medvirke til at driftsresultatet i ansvarstiden blir så godt som mulig. Gir 

selskapet bestemte anvisninger, f.eks. ved gjenanskaffelse av dyr - må disse følges. 
 
 Verdien av tapte dyr erstattes ikke. 
 Resultatet av driften i ansvarstiden uten skade beregnes på grunnlag av virksomhetens 

driftsresultat i tilsvarende tidsrom de siste 3 år. 
 

  
 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 annen årsak enn skaden 
 

Resultatet av driften i ansvarstiden etter skade belastes med de utgiftsposter og kostnader som er 
nødvendige eller forretningsmessig 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. 
 

 I beregningen av det samlede tap gjøres fradrag for følgende: 
 

- Sparte utgifter og vedlikeholdskostnader 
- Opptjente renter av erstatningen 
- Frigjort arbeidskraft 

7.4 SKJØNN 

Skadeansettelse, dyrets forsikringsverdi og spørsmål i forbindelse med avbruddstap avgjøres ved 
skjønn hvis sikrede eller selskapet krever det. Bestemmelsene om skjønn i Generelle vilkår 
kommer i så fall til anvendelse. 
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7.5 BETALING AV ERSTATNING 

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

 

STORFE (A) 

 Punktene under FELLESBESTEMMELSER gjelder. 
 

A8 HVA SOM ER FORSIKRET 

 I tillegg til fellesbestemmelsenes punkt 3 gjelder 
 

 Melkeku, drektige kyr/kviger, kalver inntil 10 første levedøgn 
 Slaktedyr/ungdyr fra fylte 10 dager 
 Ammeku, drektige kyr/kviger, kalver inntil 6 måneders alder 

 
 Forsikringen må omfatte alle dyr i besetningen pr. 1. januar. 

A9 ERSTATNING OG BEGRENSNINGER  

A9.1 SELSKAPET ERSTATTER  

A9.1.1 ved ulykke, når dette er avtalt og angitt i forsikringsbeviset og:  
 - dyr dør  
- når hele dyret kasseres av den offentlige kjøttkontroll 
- dyr må avlives av dyrevernmessige hensyn 
- dyr kommer bort 

 

A9.1.2 ved sykdom, når dette er avtalt og angitt i forsikringsbeviset og:  
- dyr dør  
- når hele dyret kasseres av den offentlige kjøttkontroll 

- dyr må avlives av dyrevernmessige hensyn 
 
A9.1.3 ved tap av enkeltindivid dekkes melkeavbrudd i inntil 90 dager.  
  

A9.1.4 skade ved at kalv fra forsikret melkeku/drektig kvige kastes eller dør f.o.m. 7. drektighetsmåned, 
er dødfødt eller dør i løpet av de 10 første levedøgn. Ammeku/drektig kvige kastes eller dør 
f.o.m. 7. drektighetsmåned, er dødfødt eller dør i løpet av de 6 første måneder. 

 

A9.1.5 avbruddstap i inntil 24 måneder ved skade som følge av en ulykke som fører til nedsatt 
produksjon, når dette er avtalt og angitt i forsikringsbeviset. 

 
A9.1.6 avbruddstap i inntil 12 måneder i forsikret besetning ved sykdom som fører til nedsatt 

produksjon, når dette er avtalt og angitt i forsikringsbeviset. 
 Sykdom må dokumenteres av veterinær. 
  
A9.1.7 avbruddstap i inntil 24 måneder i forsikret besetning ved skade  

iht. punktene A9.1.1 - A9.1.2, A9.1.4 og A9.1.8 hos forsikringstakers leverandører eller kunder 
innen Norden hvis inngått kjøps- eller salgsavtale blir berørt av skaden. 

   
A9.1.8  avbruddstap i inntil 24 måneder som følge av pålegg fra Mattilsynet, dersom dette er avtalt og 

angitt i forsikringsbeviset, ved påvisning av eller mistanke om 
- sykdom i egen besetning 
- sykdom i annen husdyrproduksjon eller karanteneskadegjøreren i planteproduksjon i Norge, og 
den forsikrede produksjon blir omfattet av restriksjoner 
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  Avbruddstap beregnes etter reglene i punkt 7.3.1og A10.3.3. 
 
A9.1.9  Utgifter til rivning, rydding, bortkjøring og avfallshåndtering etter erstatningsmessig skade 

- erstatningen er begrenset til kr 1 000 000, men likevel ikke høyere enn forsikringssum angitt 
for ulykke i forsikringsbeviset (endre til ulykke/brann/naturskade). 

A9.2 SELSKAPET ERSTATTER IKKE  

 Forhold som er fastsatt i Fellesbestemmelsenes punkt 4 
 
A10 SKADEOPPGJØR 

 
  I tillegg til Fellesbestemmelsenes punkt 7 gjelder følgende:  

 
A10.1 FORSIKRINGSVERDI  

 
A10.1.1 Kyr og drektige kviger:  

Forsikringsverdien er lik forsikringssummen, kr 25 000 pr. melkeku og kr 30 000 pr. ammeku. 
For slaktedyr er forsikringssummen for dyr eldre enn 17 måneder Kr 25 000, se også pkt. A10.1.2 
 

A10.1.2 Slaktedyr/Ungdyr: 
Forsikringsverdien fastsettes i prosent av forsikringssummen i pkt. A10.1.1, avhengig av alder 
iht. følgende tabell: 
 

Alder i 
måneder: 

Forsikringsverdi i % 
av forsikringssum: 

Alder i måneder: Forsikringsverdi i % 
av forsikringssum: 

under 1 17  10 64 
1 20 11 68 
2 24 12 73 
3 28 13 78 
4 30 14 83 
5 36 15 88 
6 42 16 94 
7 48 17 100 
8 56 Over 17 100 
9 60   

A10.1.3 Kalv som kastes/dør:  
For kalv som kastes f.o.m 7 drektighetsmåned, er dødfødt eller dør er forsikringsverdien: 
-> Melkekyr; 15 % av mordyrets forsikringssum inntil 11 dagers alder. 
-> Ammeku; 40 % av mordyrets forsikringssum inntil 6 måneders alder 

A10.1.4 Økt forsikringsverdi: 
Forsikringsverdien kan forhøyes for enkelt individer i besetningen. Ved et skadeoppgjør må 
verdien dokumenteres. Økt forsikringsverdi vises i forsikringsbeviset.  
 

A10.2 UNDERFORSIKRING AV GRUPPEFORSIKREDE DYR   
 

 Når antall dyr pr. 1. januar i gruppen er høyere enn det antall som er angitt i forsikringsbeviset, 
erstattes en så stor del av skaden som svarer til forholdet mellom antall dyr oppgitt i 
forsikringsbeviset og antall dyr pr. 1. januar. 
 

 Erstatningen blir ikke redusert hvis underforsikring i en gruppe oppveies prismessig av 
overforsikring i en annen gruppe, heller ikke dersom avviket på antall dyr ikke overstiger 10 %. 
 



 

10 
 

Forsikringsvilkår Husdyr landbruk 01.01.2021 
Eika Forsikring 

A10.3 EGENANDELER 
 
I erstatningsoppgjør gjøres det fratrakk for det høyeste av avtalt egenandel eller normaltapet, jf. 
vilkårets punkt 4.1.1. 
Avtalt egenandel på forsikringen kommer frem i forsikringsbeviset. 
Egenandelen gjelder for ett år av gangen og følger forsikringsåret.  
 
Ved utvidet forsikringsverdi, som er avtalt og angitt i forsikringsbeviset, øker egenandelen 
tilsvarende mye.  

 
A10.3.1 EGENANDELER VED SYKDOM 

 
Melkekyr og slaktedyr Ammekyr 

 20 000  25 000 
 30 000  40 000 
 50 000  60 000 
100 000 120 000 

 
A10.3.2 EGENANDELER ULYKKE 

 
Alternativ Melkekyr og slaktedyr Ammekyr 
Standard  20 000  25 000 
Utvidet  50 000  60 000 

 

A10.3.3 EGENANDEL AVBRUDD  

 Det trekkes en egenandel i erstatningsoppgjøret i følgende tilfeller: 
- avbruddstap som følge av sykdom iht. punkt A9.1.6 eller ulykke iht. punkt A9.1.5. 
- avbrudd ved skade hos leverandør/kunde iht. punkt A9.1.7. 
 
Egenandel 10 % av skaden, minimum kr 10 000. 

 Beregnet etter reglene i punkt 7.3.1 og A10.3.  
 
Det trekkes likevel ikke egenandel for: 
- avbruddstap som følge av myndighetenes tiltak mot smittsomme husdyrsykdommer iht.  
  matloven. 
 
 
 
 

GRIS (B) 
 
Punktene under FELLESBESTEMMELSER gjelder. 

 
B8 HVA SOM ER FORSIKRET 

 
 I tillegg til fellesbestemmelsenes punkt 3 gjelder: 

 
 Slaktegris: 

Forsikringen må omfatte totalproduksjon av slaktegris i løpet av et kalenderår. 
Som slaktegris regnes gris fra og med levendevekt lik 28 kg. Innkjøpte slaktegriser omfattes av 
forsikringen fra innkjøpsdato. 
 

 Purker: 
Som purke regnes avlspurker eldre enn 6 måneder. 

 Forsikringen må omfatte antall purker i besetningen pr. 1. januar. Hvis antall purker i besetningen 
økes i løpet av året, må dette meldes selskapet. 

 Smågris opp til 10 ukers alder/28kg omfattes av forsikringen gjennom avbruddstap. 
 Ungpurker som er yngre enn 6 måneder forsikres som slaktegris. 
 



 

11 
 

Forsikringsvilkår Husdyr landbruk
 01.01.2021 
Eika Forsikring 

B9 ERSTATNING OG BEGRENSNINGER 

B9.1 SELSKAPET ERSTATTER 

B9.1.1 ved ulykke, når dette er avtalt og angitt i forsikringsbeviset og:  
 - dyr dør.  
 - når hele dyret kasseres av den offentlige kjøttkontroll.  
 - dyr må avlives av dyrevernmessige hensyn 
 - dyr kommer bort. 

 
B9.1.2 ved sykdom, når dette er avtalt og angitt i forsikringsbeviset og:  
 - dyr dør.  
 - når hele dyret kasseres av den offentlige kjøttkontroll.  
 - dyr må avlives av dyrevernmessige hensyn. 

 
B9.1.3 avbruddstap i inntil 24 måneder i forsikret besetning ved skade som følge av ulykke som fører 

til nedsatt produksjon, når dette er avtalt og angitt i forsikringsbeviset. 
 

B9.1.4  avbruddstap i inntil 12 måneder i forsikret besetning ved sykdom som fører til nedsatt 
produksjon, når dette er avtalt og angitt i forsikringsbeviset. 

 Sykdom må dokumenteres av veterinær. 
 
B9.1.5  avbruddstap som følge av sykdom eller ulykke i inntil 12 måneder ved skade iht. punktene 

B9.1.1, B9.1.2 og B9.1.6 hos forsikringstakers leverandører eller kunder innen Norden hvis 
inngått kjøps - eller salgsavtale blir berørt av skaden.  

 
B9.1.6 avbruddstap i inntil 24 måneder som følge av pålegg fra Mattilsynet, dersom dette er avtalt og 

angitt i forsikringsbeviset, ved påvisning av eller mistanke om 
- sykdom i egen besetning 
- sykdom i annen husdyrproduksjon eller karanteneskadegjøreren i planteproduksjon i Norge, og 
den forsikrede produksjon blir omfattet av restriksjoner. 
 

  Avbruddtap beregnes etter reglene i punkt 7.3.1 og B10.3.3. 
 

B9.1.7  Utgifter til rivning, rydding, bortkjøring og avfallshåndtering etter erstatningsmessig skade 
- erstatningen er begrenset til kr 1 000 000, men likevel ikke høyere enn forsikringssum angitt 
for ulykke i forsikringsbeviset. 

 
B9.2 SELSKAPET ERSTATTER IKKE: 
 
B9.2.1 skade/avbruddstap ved kasting forårsaket av parvovirusinfeksjon, med mindre det kan 

fremlegges bekreftelse på at regelmessig vaksinasjon mot sykdommen er foretatt. 
 

B9.2.2 skade/avbruddstap som følge av frivilling sanering og /eller nedslakting. 
 

B9.2.3 skade/avbruddstap som følge av halebiting, bogskader og slåssing.  
 

B.9.2.4 forhold som er fastsatt i Fellesbestemmelsenes punkt 4. 
 

B10 SKADEOPPGJØR 
 

I tillegg til bestemmelsene under Fellesbestemmelsenes punkt 7 gjelder følgende: 

B10.1 FORSIKRINGSVERDI 

B10.1.1 Slaktegris: 
Forsikringsverdien for slaktegris fastsettes avhengig av slaktegrisens levende vekt. 

Levendevekt: Forsikringsverdi: 
22 - 30 kg kr    800 
31 - 50 kg kr 1 100 
51 - 70 kg kr 1 400 
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71 - 90 kg kr 1 700 
over 90 kg kr 2 000 

B10.1.2 Purker: 
Forsikringsverdien er lik forsikringssummen, kr 7 500 pr. dyr. 

B10.1.3 Økt forsikringsverdi:  
Forsikringsverdien kan forhøyes for enkelt individer i besetningen. Ved et skadeoppgjør må 
verdien dokumenteres. Økt forsikringsverdi vises i forsikringsbeviset.  
 

B10.2 UNDERFORSIKRING AV GRUPPEFORSIKREDE DYR  

B10.2.1 Slaktegris: 
Når antall slaktegris produsert pr. kalenderår er høyere enn det antall som er angitt i 
forsikringsbeviset, erstattes en så stor del av skaden som svarer til forholdet mellom antall 
slaktegris angitt i forsikringsbeviset og antall slaktegriser produsert pr. kalenderår. Denne regel 
kommer ikke til anvendelse dersom avviket på antall dyr ikke overstiger 10 %. 

B10.2.2 Purker: 
Når antall purker i besetningen pr. 1. januar var høyere enn det antall som er angitt i 
forsikringsbeviset, erstattes en så stor del av skaden som svarer til forholdet mellom antall purker 
angitt i forsikringsbeviset og antall purker pr. 1. januar.  
Hvis produksjonen er utvidet i løpet av året, må antall purker angitt i forsikringsbeviset være 
justert opp hvis det ikke skal regnes underforsikring.  
Denne regel kommer ikke til anvendelse dersom avviket på antall dyr ikke overstiger 10 %. 
 

B10.3 EGENANDELER  
 
I erstatningsoppgjør gjøres det fratrakk for det høyeste av avtalt egenandel eller normaltapet, jf. 
vilkårets punkt 4.1. 
Avtalt egenandel på forsikringen kommer frem i forsikringsbeviset. 
Egenandelen gjelder for ett år av gangen og følger forsikringsåret.  
 
Ved utvidet forsikringsverdi, som er avtalt og angitt i forsikringsbeviset, øker egenandelen 
tilsvarende mye.  
 

B10.3.1 EGENANDELER VED SYKDOM 
 

Slaktegris Purker 
10 000 10 000 
22 000 22 000 
50 000 50 000 
100 000 100 000 

 
B10.3.2 EGENANDELER VED ULYKKE 

  
Alternativ Slaktegris Purker 
Standard  10 000 10 000 
Utvidet  22 000 22 000 

 
B10.3.3 EGENANDEL VED AVBRUDD 

 
Det trekkes en egenandel i erstatningsoppgjøret i følgende tilfeller: 
- avbruddstap som følge av sykdom iht. punkt B9.1.4 eller ulykke iht. punkt B9.1.3. 
- avbrudd ved skade hos leverandør/kunde iht. punkt B9.1. 5. 
 
Egenandel 10 % av skaden, minimum kr 10 000. 

 Beregnet etter reglene i punkt 7.3.1 og B10.3.  
 
Det trekkes likevel ikke egenandel for: 
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- avbruddstap som følge av myndighetenes tiltak mot smittsomme husdyrsykdommer iht.  
  matloven. 
 

B10.5 SIKKERHETSFORSKRIFT 
 
Vaksinasjon mot parvovirus: 
I besetning med smågrisproduksjon skal det foretas regelmessig vaksinasjon mot parvovirus. 
 
Flytting av livdyr mellom regioner er ikke anbefalt på grunn av smitterisikoen, se anbefalinger fra 
Animalia. 
 
 
 
 
 

SAU (C) 

 Punktene under FELLESBESTEMMELSER gjelder. 
 
C8 HVA SOM ER FORSIKRET 
 
 I tillegg til Fellesbestemmelsenes punkt 3 gjelder: 
 
C8.1 Vinterfôra sau: 

er forsikret i innefôringsperioden på inngjerdet kulturbeite og under transport til og fra 
utmarksbeite.  
Lam: 
er automatisk medforsikret - enten gjennom dekning for tap av lam før 1. september eller 
gjennom dekning av skade ved sykdom.  
 
Forsikringen må omfatte alle sauer i besetningen pr. 1. januar. 
 

C9 ERSTATNING OG BEGRENSNINGER 

C9.1 SELSKAPET ERSTATTER 

C9.1.1 ved ulykke, når dette er avtalt og angitt i forsikringsbeviset og:  
 - dyr dør   
 - når hele dyret kasseres av den offentlige kjøttkontroll.  
 - dyr må avlives av dyrevernmessige hensyn. 

 
C9.1.2 ved sykdom, når dette er avtalt og angitt i forsikringsbeviset og:  
 - dyr dør   
 - når hele dyret kasseres av den offentlige kjøttkontroll.  
 - dyr må avlives av dyrevernmessige hensyn 

- sau kaster lam 
- lam er dødfødt og/eller 
- lam før 1. september i fødselsåret dør under innefôring, på innmark eller under transport, 
hvis lammetapet overstiger 15 % av antall vinterfôra sauer, min. 4 dyr. 
 

C9.1.3 avbruddstap i inntil 24 måneder i forsikret besetning ved skade som følge av ulykke som fører 
til nedsatt produksjon, når dette er avtalt og angitt i forsikringsbeviset.  
 
Selskapet erstatter avbruddstap ved ulykke som medfører at lammeproduksjonen blir lavere enn 
90 % av normalproduksjonen i en 24 måneders periode. Normalproduksjonen defineres som 
antall produserte lam (levende pr. 1.september) pr søye i besetningen de 3 siste år før skaden 
skjedde. 
 

C9.1.4 avbruddstap i inntil 12 måneder i forsikret besetning ved sykdom som fører til nedsatt 
produksjon, når dette er avtalt og angitt i forsikringsbeviset. 
Ved sanering skal dette på forhånd avtales med selskapet.  
Sykdom må dokumenteres av veterinær. 
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Selskapet erstatter avbruddstap ved sykdom som medfører at lammeproduksjonen blir lavere enn 
90 % av normalproduksjonen i en 12 måneders periode. Normalproduksjonen defineres som 
antall produserte lam (levende pr. 1.september) pr søye i besetningen de 3 siste år før skaden 
skjedde. 
 

C9.1.5 avbruddstap som følge av sykdom eller ulykke i inntil 24 måneder ved skade iht. punktene C9.1.1 
- C9.1.3 og C9.1.5 hos forsikringstakers leverandør eller kunder innen Norden hvis inngått kjøps- 
eller salgsavtale blir berørt av skaden. 

 
Avbruddstapet beregnes etter reglene i punkt 7.3.1 og C10.4.3. 
 

C9.1.6 avbruddstap i inntil 24 måneder som følge av pålegg fra Mattilsynet, dersom dette er avtalt og 
angitt i forsikringsbeviset, ved påvisning av eller mistanke om 
- sykdom i egen besetning 
- sykdom i annen husdyrproduksjon eller karanteneskadegjøreren i planteproduksjon i Norge, og 
den forsikrede produksjon blir omfattet av restriksjoner. 
 

C9.1.7  Utgifter til rivning, rydding, bortkjøring og avfallshåndtering etter erstatningsmessig skade 
- erstatningen er begrenset til kr 1 000 000, men likevel ikke høyere enn forsikringssum angitt 
for ulykke i forsikringsbeviset. 
 

C9.2 SELSKAPET ERSTATTER IKKE  

C9.2.1 forhold som er fastsatt i Fellesbestemmelsenes punkt 4. 
C9.2.2 skade eller tap av dyr som skjer på utmark. 
C9.2.3 skade når dyr kommer bort eller blir stjålet. 

C10 SKADEOPPGJØR 

 I tillegg til bestemmelsene under Fellesbestemmelsenes pkt. 7 gjelder følgende: 

C10.1 FORSIKRINGSVERDI  

 Forsikringsverdi for lam benyttes det året det blir født og fram til 1. juni året etter at det ble født. 

C10.1.1 Sau: 
Forsikringsverdien er lik forsikringssummen, kr 2 500 pr. dyr. 
Drektig sau gis et drektighetstillegg på 4 % pr. uke fra første uke i november og fram til lamming. 
Forsikringsverdien kan likevel ikke komme over kr 4 500. 
Drektighetstillegget bortfaller ved lamming. 

C10.1.2 Lam: 
Forsikringsverdien er lik forsikringssummen. Fram til 1. september er denne kr 1 000 pr. dyr. 
Deretter kr 1 350 pr. dyr. 
Drektige lam gis et drektighetstillegg på 3 % pr. uke fra første uke i november og fram til 
lamming. Forsikringsverdien kan likevel ikke komme over kr 2 500. 
Drektighetstillegget bortfaller ved lamming. 

C10.1.3 Økt forsikringsverdi: 
Forsikringsverdien kan forhøyes for enkelt individer i besetningen. Ved et skadeoppgjør må 
verdien dokumenteres. Økt forsikringsverdi vises i forsikringsbeviset.  
 

C10.2 TAP AV LAM FØR 1. SEPTEMBER 

 Dekkes tap av lam etter punkt C9.1.2, erstattes den del av skaden som overstiger 15 % av antall 
vinterfôra sauer, min. 4 dyr. 

 
C10.3 UNDERFORSIKRING AV GRUPPEFORSIKREDE DYR 
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 Når alle vinterfôra sauer på bruket pr. 1. januar er forsikret i selskapet, dekkes skaden fullt ut. 
Hvis ikke alle dyr pr. 1. januar er forsikret i selskapet, erstattes en så stor del av skaden som 
svarer til forholdet mellom antall dyr oppgitt i forsikringsbeviset og antall vinterfôra sauer på 
bruket pr. 1. januar. 
 

C10.4 EGENANDELER 
 
I erstatningsoppgjør gjøres det fratrakk for det høyeste av avtalt egenandel eller normaltapet, jf. 
vilkårets punkt 4.1. 
Avtalt egenandel på forsikringen kommer frem i forsikringsbeviset. 
Egenandelen gjelder for ett år av gangen og følger forsikringsåret.  
 
Ved utvidet forsikringsverdi, som er avtalt og angitt i forsikringsbeviset, øker egenandelen 
tilsvarende mye.  
 

B10.4.1 EGENANDELER VED SYKDOM 
 

Sau/lam 
 4 000 
15 000 
30 000 

 
B10.3.2 EGENANDELER VED ULYKKE 

 
Alternativ Sau/lam 
Standard  4 000 
Utvidet  15 000 

 
B10.4.3 EGENANDEL VED AVBRUDD 

 
Det trekkes en egenandel i erstatningsoppgjøret i følgende tilfeller: 
- avbruddstap som følge av sykdom iht. punkt C9.1.4 eller ulykke iht. punkt C9.1.3. 
- avbrudd ved skade hos leverandør/kunde iht. punkt C9.1.5. 
 

 Egenandel 10 % av skaden, minimum kr 10 000. 
Beregnet etter reglene i pk.7.3.1 og B10.4.  
 
Det trekkes likevel ikke egenandel for: 
- avbruddstap som følge av myndighetenes tiltak mot smittsomme husdyrsykdommer iht.  
  Matloven. 

C10.5 FORHOLDSREGLER VED SKADE PÅ SAU  

 Ved alle tilfeller av kasting skal lammets venstre øre klippes av og fryses ned, eller veterinærens  
bekreftelse på antall kastede foster fremlegges. 
 

 
 
 
 

GEIT (D) 

 
 Punktene under FELLESBESTEMMELSER gjelder. 

  

D8 HVA SOM ER FORSIKRET 

 I tillegg til Fellesbestemmelsenes punkt 3 gjelder: 
 



 

16 
 

Forsikringsvilkår Husdyr landbruk 01.01.2021 
Eika Forsikring 

 Kje er medforsikret fra 2 måneders alder og ut første kalenderår. 
Forsikringen må omfatte det høyeste antall geiter i besetningen på et tidspunkt i løpet av 
forsikringsåret. 

D9 ERSTATNING OG BEGRENSNINGER 

D9.1 SELSKAPET ERSTATTER  

D9.1.1 ved ulykke, når dette er avtalt og angitt i forsikringsbeviset og:  
 - dyr dør   
 - når hele dyret kasseres av den offentlige kjøttkontroll.  
 - dyr må avlives av dyrevernmessige hensyn  

 
D9.1.2 ved sykdom, når dette er avtalt og angitt i forsikringsbeviset og:  
 - dyr dør   
 - når hele dyret kasseres av den offentlige kjøttkontroll.  
 - dyr må avlives av dyrevernmessige hensyn 
 - skade ved at geit blir ufruktbar etter akutt børbetennelse som følge av sykdom på kjønnsorgan. 

 
D9.1.3 avbruddstap i inntil 24 måneder i forsikret besetning ved skade som følge av ulykke som fører 

til nedsatt produksjon, når dette er avtalt og angitt i forsikringsbeviset. 
 

D9.1.4 avbruddstap i inntil 12 måneder i forsikret besetning ved sykdom som fører til nedsatt 
produksjon, når dette er avtalt og angitt i forsikringsbeviste. 
 
Ved sanering skal dette på forhånd avtales med selskapet.  
Sykdom må dokumenteres av veterinær. 
 

D9.1.5 avbruddstap i inntil 24 måneder som følge av pålegg fra Mattilsynet, dersom dette er avtalt og 
angitt i forsikringsbeviset, ved påvisning av eller mistanke om 
- sykdom i egen besetning 
- sykdom i annen husdyrproduksjon eller karanteneskadegjøreren i planteproduksjon i Norge, og 
den forsikrede produksjon blir omfattet av restriksjoner. 
 

D9.1.6 avbruddstap som følge av sykdom eller ulykke i inntil 24 måneder ved skade iht. punktene D9.1.1 
- D9.1.2 og D9.1.5 hos forsikringstakers leverandører eller kunder innen Norden hvis inngått 
kjøps- eller salgsavtale blir berørt av skaden. 

 
 Avbruddstapet beregnes etter reglene i punkt 7.3.1 og D10.3.3. 

 
D9.1.7  Utgifter til rivning, rydding, bortkjøring og avfallshåndtering etter erstatningsmessig skade 

erstatningen er begrenset til kr 1 000 000, men likevel ikke høyere enn forsikringssum angitt for 
ulykke i forsikringsbeviset. 
 

D9.2 SELSKAPET ERSTATTER IKKE  

 - forhold som er fastsatt i Fellesbestemmelsenes punkt 4 
 - skade eller tap av dyr som skjer på utmark 
 - når dyr kommer bort eller blir stjålet. 

D10 SKADEOPPGJØR  

 I tillegg til bestemmelsene under Fellesbestemmelsenes punkt 7, gjelder følgende: 

D10.1 FORSIKRINGSVERDI  

D10.1.1.Forsikringsverdien er lik forsikringssummen, kr 1 500 pr. dyr. 
Fra 2 måneders alder til 1. august første leveår er forsikringsverdien kr 400 pr. dyr. 
Fra 1. august til 31. desember det første leveåret er forsikringsverdien kr 750 pr. dyr 
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D10.1.2 Økt forsikringsverdi: 
Forsikringsverdien kan forhøyes for enkelt individer i besetningen. Ved et skadeoppgjør må 
verdien dokumenteres. Økt forsikringsverdi vises i forsikringsbeviset.  
 

D10.2 UNDERFORSIKRING AV GRUPPEFORSIKREDE DYR 
 
Når antall dyr 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 dyr 
oppgitt i forsikringsbeviset og antall dyr på skadedagen 
 

D10.3 EGENANDELER  

 I erstatningsoppgjør gjøres det fratrakk for det høyeste av avtalt egenandel eller normaltapet, jf. 
vilkårets punkt 4.1. 
Avtalt egenandel på forsikringen kommer frem i forsikringsbeviset. 
Egenandelen gjelder for ett år av gangen og følger forsikringsåret.  
 
Ved utvidet forsikringsverdi, som er avtalt og angitt i forsikringsbeviset, øker egenandelen 
tilsvarende mye.  
 

D10.3.1 EGENANDELER VED SYKDOM 
 

Geit 
3 000 

15 000 
30 000 

 
D10.3.2 EGENANDELER VED ULYKKE 

 
Alternativ Geit 
Standard  3 000 
Utvidet  15 000 

 
D10.3.3 EGENANDEL VED AVBRUDD 

 
Det trekkes en egenandel i erstatningsoppgjøret i følgende tilfeller: 
->avbruddstap som følge av sykdom iht. punkt D9.1.4. eller ulykke iht. punkt D9.1.3 
->avbrudd ved skade hos leverandør/kunde iht. punkt C9.1.6. 
 
Egenandel 10 % av skaden, minimum kr 10 000. 

 Beregnet etter reglene i punkt 7.3.1 og D10.3.  
 
Det trekkes likevel ikke egenandel for: 
- avbruddstap som følge av myndighetenes tiltak mot smittsomme husdyrsykdommer iht.  
 Matloven. 

 

 

HJORT (E) 

 Punktene under FELLESBESTEMMELSER gjelder. 
 

E8 HVA SOM ER FORSIKRET  

 I tillegg til Fellesbestemmelsenes pkt. 3 gjelder: 
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 Forsikringen omfatter dyr fra fylte 10 dager. 

Hovedregelen er at dyr skal være merket og journalført. Kalver skal 
id-merkes innen utgangen av det kalenderår de er født. 

 

E9  ERSTATNING OG BEGRENSNINGER  
 

E9.1 SELSKAPET ERSTATTER: 

E9.1.1  Selskapet erstatter tap som skyldes at dyr: 

- dør på grunn av ulykke 
- må avlives av dyrevernmessige hensyn på grunn av skade som skyldes ulykke 
- kommer bort 
- blir stjålet 
- blir tjuvslaktet 

- blir borte pga. skade på gjerde/innhegning, der skaden skyldes en plutselig og uforutsett 
ytre årsak og dyr ikke gjenfinnes innen tre måneder. 
 
Forsikringen erstatter ikke dyr som dør eller må avlives på grunn av sjukdom, lav 
produksjon, tapt fruktbarhet, underernæring i besetningen eller saneringsslakt av friske 
dyr. 
 

E9.1.2 avbruddstap i inntil 12 måneder i forsikret besetning ved skade som følge av ulykke som fører 
til nedsatt produksjon.  

 
 Avbruddstapet beregnes etter reglene i punkt. 7.3.1 og E10.3. 
 
E9.1.3  Utgifter til rivning, rydding, bortkjøring og avfallshåndtering etter erstatningsmessig skade 

- erstatningen er begrenset til kr 1 000 000, men likevel ikke høyere enn forsikringssum angitt 
for ulykke i forsikringsbeviset 

 
E9.2 SELSKAPET ERSTATTER IKKE:  

 
E9.2.1  forhold som er fastsatt i Fellesbestemmelsenes pkt. 4 
 

E10 SKADEOPPGJØR  
  
 I tillegg til bestemmelsene under Fellesbestemmelsenes pkt. 7, gjelder følgende: 

E10.1 UNDERFORSIKRING AV GRUPPEFORSIKREDE DYR  

 Når antall dyr 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 dyr 
oppgitt i forsikringsbeviset og antall dyr på skadedagen. 

E10.2 FORSIKRINGSVERDI 

E10.2.1 Forsikringsverdien er lik forsikringssummen, kr 20 000 for dyr med alder over  
17 måneder. For dyr t.o.m. 17 måneders alder fastsettes forsikringsverdien i prosent av 
forsikringssummen kr 20 000 iht. tabell 

 
Alder i måneder: Forsikringsverdi i %: Alder i måneder: Forsikringsverdi i %: 
under 1 17 10 64 
1 20 11 68 
2 24 12 73 
3 28 13 78 
4 30 14 83 
5 36 15 88 
6 42 16 94 
7 48 17 100 
8 56   
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E10.2.2 Økt forsikringsverdi: 
Forsikringsverdien kan forhøyes for enkelt individer i besetningen. Ved et skadeoppgjør må 
verdien dokumenteres. Økt forsikringsverdi vises i forsikringsbeviset.  
 

E10.3 EGENANDELER 
 
I erstatningsoppgjør gjøres det fratrakk for det høyeste av avtalt egenandel eller normaltapet, jf. 
vilkårets punkt 4.1. 
Avtalt egenandel på forsikringen kommer frem i forsikringsbeviset. 
Egenandelen gjelder for ett år av gangen og følger forsikringsåret.  

 
Ved utvidet forsikringsverdi, som er avtalt og angitt i forsikringsbevsiet, øker egenandelen 
tilsvarende mye.  
 

E10.3.1 EGENANDELER VED ULYKKE 
 

  
Alternativ Hjort 
Standard  15 000 
Utvidet  50 000 

  

E10.4 SIKKERHETSFORSKRIFT 

Yttergjerdet må omkranse hele beiteområdet. 

Yttergjerde skal være minst 1,90 m høyt og ha stolper av stål eller trykkimpregnert/ 
råtemotstandig materiale. 

Netting skal være av rustbeskyttet materiale. 


