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Agria Ung- och  
värphönsförsäkring

Grundskydd vid sjukdomsutbrott
Grundskyddet gäller för sjukdomar som inte 
omfattas av epizooti- eller zoonoslagen, till 
exempel Pasteurella eller Rödsjuka. Om en 
avdelning drabbas av sjukdom och din veterinär 
bestämmer att alla djur ska avlivas på grund 
av djurskyddsskäl får du ersättning med ett i 
förväg fastställt belopp. Beloppet bestäms av 
Svenska Äggs försäkringsgrupp, utifrån produk-
tionsform och djurens ålder när de avlivas.

Newcastle och Aviär influensa
Newcastle och Aviär influensa är epizootisjuk-
domar som förekommit i svenska besättningar 
ett flertal gånger. Det är virussjukdomar som 
främst smittar via kontakt mellan fåglar, men de 
kan även spridas med människor, redskap och 
via luften. Om din besättning spärras ersätter 
Jordbruksverket 100 procent av djurvärdet och 
saneringskostnaderna men bara 50 procent 
av produktionsbortfallet. Ung- och värphöns-
försäkringen ersätter 40 procent av det belopp 
som Jordbruksverket betalar för produktions-
bortfall. Det innebär att den sammanlagda er-
sättningen från Jordbruksverket och Agria blir 
70 procent av det totala produktionsbortfallet.

Salmonella
I Sverige arbetar vi hårt för att producera 
salmonellafria produkter, trots detta drabbas 
några fjäderfäbesättningar varje år av Salmo-
nella. Sjukdomen är en zoonos och kan spridas 
mellan människa och djur. En spärr kan bli 
mycket kostsam för dig som producent. Det är 
därför viktigt att du arbetar förebyggande för 
att minska risken för utbrott. Om din besättning 
spärras för Salmonella omfattar försäkringen 
förlust av djurvärde, saneringskostnader och 
produktionsavbrott. Ersättningen framgår av 
tabellen på nästa sida.

I en allt mer globaliserad värld ökar risken för att smittsamma 
 sjukdomar sprids. Klarar din ekonomi om din besättning blir 
spärrad på grund av Salmonella, Newcastle eller Aviär influensa? 
Agria Djurförsäkring  erbjuder i samarbete med Svenska Ägg 
ett försäkringsskydd för din produktion som innehåller både 
smittskydd och katastrofskydd. 



* Om du inte är inbesiktigad i frivilliga salmonellakontrollen och föder upp fler än 50 000 unghöns per år betalar Jordbruksverket ingen ersättning och 
därmed inte heller Agria.

Jordbruksverkets 
ersättning

Agrias ersättning Total  
ersättning

Obligatoriskt salmonellaprogram
Värphöns 
Unghöns* < 50 000 per år

50 %
50 %

40 % av  
Jordbruksverkets 
ersättning

70 %

Godkänd i frivilliga salmonellaprogrammet
Värphöns
Unghöns

70 %
70 %

30 % av  
Jordbruksverkets 
ersättning

91 %

Godkänd i frivilliga salmonellaprogrammet
Värphöns med utevistelse
Unghöns med utevistelse

50 %
50 %

80 % av  
Jordbruksverkets 
ersättning

90 %

Vad händer om du drabbas?
Om din besättning drabbas av någon form av 
smitta innebär det en rad restriktioner och 
åtgärder. Besättningen spärras och förlusten 
av djurvärden och utebliven produktion blir 
betydande. Dessutom tillkommer kostnader för 
sanering. Försäkringen hjälper dig om det som 
inte får hända faktiskt händer.

Du kan teckna försäkringen om du:
• Är ansluten till Svenska Äggs omsorgsprogram.
• Är ansluten till det obligatoriska salmonella-

programmet och/eller är godkänd i det frivilliga 
salmonellaprogrammet

• Har fler än 1 000 värphönsplatser och/eller 
föder upp minst 2 500 unghöns per omgång.

Ersättningsnivå vid salmonella
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Länsförsäkringar Bergslagen 021-19 01 00 | Dalarnas Försäkringsbolag 023-930 00 | Länsförsäkringar Gotland 0498-28 18 50
Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad 044-19 62 00 | Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän 031-63 80 00
Länsförsäkringar Halland 035-15 10 00 | Länsförsäkringar Jämtland 063-19 33 00 | Länsförsäkringar Kalmar län 020-66 11 00
Länsförsäkring Kronoberg 0470-72 00 00 | Länsförsäkringar Skaraborg 0500-77 70 00 | Länsförsäkringar Skåne 042-633 80 00
Länsförsäkringar Stockholm 08-562 830 00 | Länsförsäkringar Södermanland 0155-48 40 00 | Länsförsäkringar Uppsala 
018-68 55 00 | Länsförsäkringar Västerbotten 090-10 90 00 | Länsförsäkringar Älvsborg 0521-27 30 00 

Försäkringsaktiebolaget Agria (publ) Org nr 516401-8003 | Styrelsens säte: Stockholm | Tegeluddsvägen 11–13, Box 70306,  
107 23 Stockholm | Tel 0775-88 88 88 | info@agria.se | Bankgiro 950-0059 | agria.se

Agria Djurförsäkring är 
länsförsäkringsgruppens 
specialistbolag för djur- 
och grödaförsäkring.  
Vi hjälper dig att hitta en 
försäkring som passar 
dig och din produktion.

Vill du veta mer? Ring 0775-88 88 88


