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KULTURER
Etter en erstatningsmessig skade dekkes
også:
 rydding, bortkjøring og destruksjon av
planter og vekstmedium
 rengjøring og desinfeksjon av
produksjonslokaler

Sikkerhetsforskrifter
Selskapet er helt eller delvis uten ansvar
dersom en sikkerhetsforskrift er overtrådt.
Hvilke sikkerhetsforskrifter som er avtalt,
fremgår av forsikringsbevisets del 2.

Erstatningen er begrenset til 10 % av sum
driftsinntekter angitt i forsikringsbeviset.

1 Hvem forsikringen gjelder

5.1 Brann

Forsikringen gjelder for:
 forsikringstaker
 ektefelle/samboer med felles adresse i
Folkeregisteret.

Tap som følge av ild som har kommet løs,
eksplosjon eller nedsoting

2 Hvor forsikringen gjelder

Tap som følge av feil ved eller mangelfull
vanntilførsel. Tapet må være forårsaket av
skade på vannledning med tilknyttet utstyr.

5.2 Vann

Forsikringen gjelder i Norge.

5.3 Svikt i strømleveranse

3 Hva som er forsikret
Driftstap med sum driftsinntekter siste
regnskapsår som følge av skade definert i
vilkår pkt.5, begrenset til:
 planteproduksjon på friland
 høstede salgsferdige planteprodukter
fra forsikret frilandsproduksjon - i 4
døgn etter høstetidspunkt

Tap ved at strømleveransen svikter, herunder
også kortslutning eller spenningsfeil.
5.4 Tyveri og hærverk
Tap ved tyveri og hærverk.
5.5 Transportulykke

4 Ansvarstid
Selskapet dekker driftstap som angitt i
forsikringsbeviset.
Driftstap som følge av statlige restriksjoner
dekkes inntil 12 måneder, uavhengig av
hvilken ansvarstid som er valgt for øvrig
dekning.

5 Hvilke skader som dekkes
Forsikringen dekker driftstap som inntreffer
plutselig og uforutsett begrenset til punktene
5.1 til 5.8 nedenfor.

Tap som skyldes at transportmidlet har vært
utsatt for sammenstøt, velt, akselbrudd eller
lignende ulykkeshendelse, begrenset til
kr 100.000.
5.6 Indirekte skade
Tap etter erstatningsmessig skade på forsikret
bygning og skade som rammer kulturens
produksjonslokaler/-utstyr, der bygningen
inngår i den forsikrede kulturens driftsopplegg.
5.7 Karanteneskadegjører
Tap ved mistanke om, eller påvist
karanteneskadegjører, i den forsikrede kultur
når myndighetene - for å hindre ytterligere
sykdomsutvikling og smitte til andre kulturer:
 pålegger plantekulturen
restriksjoner/karantene
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pålegger fullstendig destruksjon



Erstatningen er begrenset til 50 % av
driftstapet som følge av pålegget/påbudet.



5.8 Avlingssvikt
Tap som følge av avlingssvikt erstattet under
Forskrift om erstatning ved klimabetingede
skader i plante- og honningproduksjon" av
21.07.2004. Selskapet dekker, inntil 15% av
totalt tap som følge av den statlig
erstatsningsberettigede avlingssvikten.

tap som følge av skade på motorvogn
eller mobil maskin
tap som direkte eller indirekte er
forårsaket av:
o krig
o atomkjernereaksjoner
o opprør eller alvorlige forstyrrelser av
den offentlige orden

7 Erstatningsregler

5.9 Naturskade

Når skaden har oppstått
Naturskade for høstet avling som direkte
skyldes skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv
eller
vulkanutbrudd - i henhold til lov om
naturskadeforsikring.

6 Skader som ikke dekkes














Ved skade skal sikrede snarest melde
fra til selskapet.
Følgende skader skal i tillegg meldes
politiet:
 Brann
 Tyveri
 Hærverk
Selskapet kan kreve at også andre
skader meldes politiet.

Gjennomsnittlig plante-/produksjonstap
siste 3 år. Ekstraordinære hendelser
inkluderes ikke i normaltapsberegningen.
tap som følge av sykdom og biologiske
skadegjørere utover punkt 5.7 og 5.8
tap som følge av vekstfeil og kvalitetsfeil,
med mindre denne har oppstått som følge
av erstatningsmessig skade på forsikret
bygning eller fastmontert
produksjonsutstyr
tap som følge av plantesykdom eller
karanteneskadegjører oppstått tidligere
enn 14 dager etter forsikringens i
kraftdato
annen sykdom og biologisk skadegjører
enn det som er gitt pålegg for fra
Mattilsynet
tap som skyldes at kultur ved mottak har
symptomer på skade eller sykdom
skade som oppstår under transport utover
punkt 5.5
naturskade for avling på rot
skade som skyldes snø og istyngde på
veksthus
tap som kan kreves dekket av offentlige
eller private erstatningsordninger
tap som andre kan gjøres
erstatningsansvarlig for med mindre den
ansvarlige dokumentert ikke er søkegod
eller firmaet er opphørt

Rett til erstatning kan falle bort dersom
kravet ikke er meldt til selskapet innen et
år etter at sikrede fikk kunnskap om

Forsikringsavtalelovens
stedet gjelder:

6-1 gjelder ikke. I

7.1 Skademelding
Skade meldes på
www.landkreditt.no/forsikring,
til skade@landkreditt.no eller
på telefon 23 00 08 00
7.2 Beregning av driftstap
Driftstapet settes til forskjellen mellom det
driftsresultat som ville ha vært oppnådd i
ansvarstiden uten skade og driftsresultatet i
ansvarstiden med skade.
Tapet beregnes på grunnlag av opplysninger
fra virksomhetens regnskap og noteringer
sammenholdt med foreliggende offentlige
normtall.
Driftstapets økonomiske størrelse fastsettes
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ved skjønn dersom en av partene krever det.
Se bestemmelser i Generelle vilkår punkt 14.
Sikrede plikter å medvirke til at driftsresultatet i
ansvarstiden blir så godt som mulig. Selskapet
kan gi bestemte anvisninger som må følges.
Driftsresultat uten skade
Ved beregning av det driftsresultat som ville
vært oppnådd i ansvarstiden uten skade, skal
virksomhetens driftsresultat i tilsvarende
tidsrom ett eller flere år tidligere
(sammenligningstiden) legges til grunn.
Driftsresultatet i sammenligningstiden justeres
dersom konjunkturer, salgsmuligheter, priser
og produksjonsmetoder eller andre
driftsforhold påviselig er annerledes i
ansvarstiden enn i sammenligningstiden:
 dersom driften i sammenligningstiden har
vært helt eller delvis avbrutt
 dersom driften helt eller delvis ville vært
avbrutt i ansvarstiden av annen årsak enn
skaden
Driftsresultat etter skade
Driftsresultatet i ansvarstiden belastes med de
utgiftsposter og omkostninger som er
nødvendige eller forretningsmessig vel
begrunnet for virksomhetens reduserte
omsetning/produksjon, og som ikke kan
spares.
Ekstraordinære utgifter som pådras i den
hensikt å begrense tapet, for eksempel 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 utgifter nytte utover
ansvarstiden, tas med det beløp som
forholdsmessig faller på ansvarstiden. Det
gjøres fradrag for innsparte utgifter, opptjente
renter av skadeerstatning tilknyttet samme
hendelse og frigjort arbeidskraft.

høyere, kan skaden erstattes fullt ut.
Dersom forsikringssummen er lavere, erstattes
en så stor del av skaden som svarer til
forholdet mellom forsikringssum og
virksomhetens sum driftsinntekter
(underforsikring), jamfør Forsikringsavtaleloven
4-7.
8.2 Renter
Sikrede har krav på renter av erstatningen,
jamfør Forsikringsavtaleloven
8-4.
8.3 Identifikasjon
Erstatning kan reduseres eller falle bort
dersom skaden skyldes handling eller
unnlatelse fra sikrede eller sikredes
ektefelles/samboers eller ansattes side jamfør
Forsikringsavtalelovens kapitel 4.

9 Egenandel
Fra erstatningsoppgjøret trekkes den
egenandel som er angitt i forsikringsbeviset.
Egenandelen gjelder for ett år av gangen og
følger forsikringsåret.
For skade som følge av avlingssvikt etter punkt
5.8, trekkes ikke egenandel.

10 Naturskade
Forsikringen dekker naturskade som direkte
skyldes
skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller
vulkanutbrudd - i henhold til lov om
naturskadeforsikring.
10.1 Egenandel

8 Erstatningsberegning/
utbetaling
8.1 Underforsikring

Egenandel er den som departementet til
enhver tid har bestemt ifølge lov om
naturskadeforsikring.

Det fremgår av forsikringsbeviset hva som er
produksjonens årlige sum driftsinntekter.
Er forsikringssummen i forsikringsbeviset lik
regnskapets sum driftsinntekter for den
forsikrede virksomhet siste regnskapsår eller
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