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Gjensidige – forsikring av avlsbesetninger  

Det er besetningseier sitt ansvar å forsikre sin avlsbesetning og inngå avtale med forsikringsselskap.  

Besetningseier inngår avtale med det forsikringsselskapet man ønsker, men Gjensidige tilbyr en forsikringsavtale for norske avlsbesetninger og vilkårene i 
denne forsikringen er framforhandlet med Norsvin.  

Vilkårene er som følger: 

Hva er forsikret? 
Besetning oppgitt i forsikringsbeviset basert på sum driftsinntekter siste regnskapsår, herunder: 
 -purker i produksjon f.o.m 6 måneders alder 
 -rekrutteringspurker, uansett alder, fram til bedekning 
 -smågris f.o.m. halv normal drektighetstid og inntil 12 ukers alder. 
 -slaktegris f.o.m. 12 ukers alder 
 -ungpurker for salg 
 
Hvilke skader/hendelser dekkes? 
Plutselig og uforutsett skade ved: 
 -sykdom eller ulykke som rammer besetningen og fører til: 

 At dyr dør 
 At dyr totalkasseres ved offentlig kjøttkontroll 
 At dyr avlives av dyrevernmessige hensyn jfr. dyrevernloven 
 Driftstap 

 -Tyveri og bortkomst fra driftsbygningen, og driftstap som følge av dette. 
 -Driftstap som følge av plutselig og uforutsettskade som rammer besetningens produksjonslokaler og – utstyr. 
 - Naturskade. Skade som direkte skyldes skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd i henholdt til lov om naturskadeforsikring. 
 -Driftstap i 12 måneder som følge av pålegg med hjemmel i Matloven, fra Mattilsynet ved påvisning av, eller mistanke om, 

 Sykdom/smittestoff i egen besetning 
 Sykdom/smittestoff i annen husdyrproduksjon eller karanteneskadegjører i planteproduksjon i Norge, og den forsikrede 

produksjonen blir omfattet av restriksjoner. 
  For pålegg som følge av MRSA gjelder avbruddstid som angitt i forsikringsbeviset. 
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 -Etter skade nevnt i punktene over, dekkes også utgifter til: 
 Rydding, bortkjøring og destruksjon av døde dyr 
 Behandling, bortkjøring og destruksjon av husdyrgjødsel 
 Rengjøring og desinfeksjon av produksjonslokaler, herunder tiltak for å  fjerne mulige smittestoffer 

  Begrenset til 10 % av forsikringssum for besetningen. 
 
 -Driftstap som følge av: 

 Brann 
 Pålegg med hjemmel i Matloven, fra Mattilsynet ved påvisning eller mistanke om husdyrsykdom/smitte eller karanteskadegjører på 

planter hos kunde eller leverandør i Norge. Det er en forutsetning at inngått kjøps- eller salgsavtale blir berørt av skaden. 
Avbruddstiden er begrenset til 12 måneder. MRSA: avbruddstid som angitt i forsikringsbeviset. 

 
 

Hvilke skader/hendelser dekkes? Hvilke skader/hendelser dekkes IKKE? 
 
Plutselig og uforutsett skade ved: 
 

 

 sykdom eller ulykke som rammer besetningen og fører til: 
 At dyr dør 
 At dyr totalkasseres ved offentlig kjøttkontroll 
 At dyr avlives av dyrevernmessige hensyn jfr. 

dyrevernloven 
 Driftstap 

 
 Tyveri og bortkomst fra driftsbygningen, og driftstap som følge av 

dette. 
 

 Driftstap som følge av plutselig og uforutsettskade som rammer 
besetningens produksjonslokaler og – utstyr. 

 
 Naturskade. Skade som direkte skyldes skred, storm, flom, 

stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd i henholdt til lov om 
naturskadeforsikring. 

-Normaltapet i produksjonen 
 
-Tap som følge av: 

 Kvalitetsfeil på sluttproduktet 
 brunst- eller drektighetsproblemer som ikke skyldes på vist 

sykdom 
 kassering som følge av halebiting eller bogskaderuansett årsak. 
 Slåssing uansett årsak 
 Mangelfull forsikring av ting eller dyr 
 sanering (utslakting av hele eller deler av besetningen) med 

mindre den er pålagt av Mattilsynet. Slik sanering er likevel 
dekket hvis annen metode for sykdomsbekjempelse er 
utilrådelig av dyrevernmessig eller økonomisk årsak innen for 
ansvarstiden. 

 Sykdom oppstått tidligere enn 30 dager etter forsikringens 
/dekningsutvidelsens ikraftdato 
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 Driftstap i 12 måneder som følge av pålegg med hjemmel i 

Matloven, fra Mattilsynet ved påvisning av, eller mistanke om, 
 Sykdom/smittestoff i egen besetning 
 Sykdom/smittestoff i annen husdyrproduksjon eller 

karanteneskadegjører i planteproduksjon i Norge, 
og den forsikrede produksjonen blir omfattet av 
restriksjoner. 

  For pålegg som følge av MRSA gjelder avbruddstid som angitt i  
               forsikringsbeviset. 
 

 Etter skade nevnt i punktene over, dekkes også utgifter til: 
 Rydding, bortkjøring og destruksjon av døde dyr 
 Behandling, bortkjøring og destruksjon av 

husdyrgjødsel 
 Rengjøring og desinfeksjon av produksjonslokaler, 

herunder tiltak for å  fjerne mulige smittestoffer 
  Begrenset til 10 % av forsikringssum for besetningen. 
 
 -Driftstap som følge av: 

 Brann 
 Pålegg med hjemmel i Matloven, fra Mattilsynet 

ved påvisning eller mistanke om 
husdyrsykdom/smitte eller karanteskadegjører på 
planter hos kunde eller leverandør i Norge. Det er 
en forutsetning at inngått kjøps- eller salgsavtale 
blir berørt av skaden. Avbruddstiden er begrenset 
til 12 måneder. MRSA: avbruddstid som angitt i 
forsikringsbeviset. 
 

 
 Sykdom på dyr i karantene 
 Mangelfull tingforsikring 
 At det gjøres forandring på driftsmidler etter skade 

 
-Driftstap som skyldes svikt i strømleveransen 
 
-Driftstap som kan henføres til gjenoppføringstid for bygning som er lengre 
enn det som er normalt 
 
-Driftstap som følge av skade som rammer besetningens 
produksjonslokaler og utstyr, når 

 Skaden ikke er dekket av forsikringen for bygningen 
og/eller utstyret, eller 

 Produksjonsutstyret kan forsikres med egen 
avbruddsforsikring. 
 

-Forebyggende tiltak utover bestemmelsen i forsikringsavtaleloven 
 
-Tap som kan kreves dekket av offentlige eller private erstatningsordninger 
 
-Differanse mellom statens erstatningssats for dyr og egen 
forsikringsordning ved frivillig eller påbudt nedslakting i forbindelse med 
tiltak mot smittsomme husdyrsjukdommer 
 
-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 Gjensidige, 
kan sikrede pålegges å la spørsmålet om det foreligger ansvar for 
leverandør, reparatør eller andre, prøves for retten. Gjensidige betaler 
kostnadene ved søksmålet. 
 
-Krav fra kunder og andre tredjemenn, nå kravet skyldes manglende eller 
forsinket /uteblitt levering av varer eller tjenester. 
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ERSTATNINGSBEREGNING 

Tap av dyr 

Erstatning for tap av dyr beregnes som driftstap. 

Driftstap 

Driftstapet settes til differansen mellom resultatet av driften som ville ha vært oppnådd i ansvarstiden uten skade og resultatet av driften etter skade. 

Driftstapet beregnes på grunnlag av opplysninger fra virksomhetens regnskap. Dersom virksomhetene er nystartet, benyttes offentlige normtall som 
referansetall. Ved tap av enkeltdyr foretas beregningen ved regnskapsårets slutt. 

Resultat av driften uten skade 

 Ved beregning av resultatet av driften som ville vært oppnådd i ansvarstiden uten skade, skal resultatet av driften i et relevant tidsrom 
(sammenligningsperioden) som gjenspeiler virksomhetens drift legges til grunn. 

 Driftsresultatet justeres dersom konjunkturer, salgsmuligheter, priser og produksjonsmetoder eller andre driftsforhold er annerledes i ansvarstiden 
enn i sammenligningsperioden. 

Resultat av driften etter skade 

 Sikrede må medvirke til at resultatet av driften i ansvarstiden blir så godt som mulig ved for eksempel utbedring, gjenanskaffelse, flytting til annet 
lokale, midlertidig omlegging eller innstilling av driften. Gir Gjensidige bestemte anvisninger, må disse følges. 

 Kostnader som er nødvendige for redusert omsetning/produksjon, tas med ved beregning av resultatet av driften. 
 Medfører slike kostnader nytte utover ansvarstiden, tas bare med det som forholdsmessig er innenfor ansvarstiden. 
 I beregningen av driftstapet gjøres fradrag for innsparte kostnader. 
 Er Gjensidiges samtykke ikke innhentet på forhånd, regnes kostnader bare med i den utstrekning de påviselig har redusert driftstapet. 
 Ved pålagt sanering gjøres det fradrag for eventuell verdiforringelse før skaden på grunnlag av bygningens/bygningsdelens/komponentens  

o brukstid i forhold til forventet levetid. 
o tekniske tilstand. 
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Presisering fra Gjensidige etter spørsmål fra Norsvin: 
Vi forholder oss hele tiden til den produksjonen som er forsikret. Hvis vi, for eksempel, har forsikret en SPF foredlingsbesetning og det påvises en sykdom 
som medfører tap, er det en forsikringssak. Vi erstatter da driftstapet som oppstår i vår ansvarsperiode inntil driften går som normalt igjen. Hvis 
produsenten velger å endre produksjonen er det OK, men vår erstatning vil være begrenset til hva det ville ha kostet å utbedre skaden ut fra opprinnelig 
produksjon. 
 
Driftstapet vil bli dekket helt til driften går som normalt igjen slik det var før skaden (men begrenset til den avbruddstiden produsenten har valgt for 
forsikringen, vanligvis 24 – 36 mnd). 
 
 
 
 


