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MELKEPRODUKSJON 
 

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

1 Hvem forsikringen gjelder for 
Forsikringen gjelder for: 
• forsikringstaker 
• ektefelle/samboer med felles adresse i 

Folkeregisteret. 
 

2 Hvor gjelder forsikringen 
Forsikringen gjelder i Norge. 
 

3 Hva er forsikret 
Melkeproduksjon med årlige driftsinntekter 
som angitt i forsikringsbeviset. 
 

4 Ansvarstid  
Forsikringsforetaket 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 dekkes 
Driftstap som følge av skader som inntreffer 
i forsikringstiden, som følge av: 
• ulykke. Med ulykke forstås i denne 

sammenheng plutselig og uforutsett 
fysisk skade oppstått ved en plutselig 
og uforutsett ytre begivenhet, herunder 
også fôrforgiftning 

• sykdom. Med sykdom forstås i denne 
sammenheng plutselig og uforutsett 
unormal redusert fysisk tilstand som 

ikke skyldes ulykke  
• tyveri og bortkomst. Ved bortkomst fra 

utmarksbeite må forsikringen ha vært i 
kraft minst to måneder før beiteslipp.  

• naturskade som direkte skyldes skred, 
storm, flom, stormflo, jordskjelv eller 
vulkanutbrudd. Dette i henhold til 
naturskadeforsikringsloven. 

• statlige restriksjoner, hjemlet i 
matloven, ved sykdomsutbrudd i egen 
eller nærliggende besetning (radius 3 
km) 

 
Etter erstatningsmessig skade som følge av 
statlige restriksjoner dekkes også: 
• bortkjøring og destruksjon av kadaver 
• rengjøring og desinfeksjon av 

produksjonslokaler 
 
Erstatning for bortkjøring/destruksjon og 
rengjøring/desinfisering dekkes med inntil 
forsikringssum (forsikret driftsinntekt), men 
maksimalt kroner 1.500.000.  
 
Utgifter til obduksjon kan dekkes etter 
avtale med forsikringsforetaket. 
 
Veterinærutgifter dekkes kun etter 
forhåndsgodkjenning i forsikringsforetaket, 
når disse kommer som følge av sykdom 
eller ulykke som har rammet flere dyr 
samtidig. 
 

6 Skader som ikke dekkes 
Gjennomsnittlig dyretap siste 3 år.  
 
Driftstap som følge av: 
• kvalitetsfeil på sluttproduktet 
• brunst og/eller drektighetsproblemer 

som ikke kan relateres til påvist 
sykdom 

• frivillig sanering og/eller nedslakting 
• sykdom oppstått tidligere enn 30 dager 

etter forsikringens i kraft dato. Gjelder 
ikke ved overføring direkte fra annet 

http://www.lovdata.no/all/hl-20031219-124.html
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forsikringsforetak. 
• erstatningsdyr for ku etter fylte 7 år, 

samt driftstap som følge av tap av ku 
som har fylt 7 år, erstattes ikke uansett 
skadeårsak 

• ved tap av tvillingkalver inngår kun en 
kalv i tapsberegningen 

• vanlige produksjonssykdommer som 
for eksempel mastitt, ketose og 
melkefeber  

• skade som kan dekkes av statlige 
erstatningsordninger eller andre 
forsikringsordninger 

• økning i driftstap på grunn av 
mangelfull tingforsikring 

• driftstap utover 60 dager ved tap av 
enkeltdyr 

 

7 Erstatningsregler 

 

7.1 Skademelding 
Skade meldes på 
www.landkreditt.no/forsikring 
 
eller kontakt oss på telefon 23 00 08 00 

Forsikringsavtalelovens § 6-1 gjelder ikke.  
I stedet gjelder: 
 

7.2 Hvordan skaden fastsettes 

 
Forsikringen dekker sikredes driftstap. 
 
Driftstapet settes til forskjellen mellom det 
driftsresultat som ville vært oppnådd i 
regnskapsåret uten skade og driftsresultatet 
i regnskapsåret med skade.  
 
Kjøp av erstatningsdyr for å minimere 
produksjons- og dermed driftstap, inngår 
som en del av erstatningen.  
 
Driftstapet beregnes på grunnlag av 
opplysninger fra virksomhetens regnskap 
og noteringer sammenholdt med 
foreliggende offentlige normtall. Driftstapets 
økonomiske størrelse fastsettes ved skjønn 
dersom en av partene krever det.  
Det gjøres fradrag for gjennomsnittlig 
dyretap siste tre år. Ved endring i 
produksjonens størrelse vil gjennomsnittet 
endres proporsjonalt. Ekstraordinære 
hendelser som for eksempel A-sykdommer 
og ulykker som rammer flere dyr samtidig, 
inkluderes ikke i beregningen. 
 
Ved naturskade på besetningen, kan 
dyreverdien utbetales i henhold til reglene i 
naturskadeforsikringsloven. 
 

7.3 Egenandel 
Fra erstatningsoppgjøret trekkes den 
egenandelen som er angitt i 
forsikringsbeviset. Egenandelen gjelder for 
ett år av gangen og følger regnskapsåret.  
 

Driftsregnskap for produksjonen 
må kunne fremlegges for 
erstatningsberegning. 

Når skaden har oppstått 
 
Ved skade skal sikrede snarest melde 
fra til forsikringsforetaket. 
 
Brann, bortkomst og tyveri skal meldes 
politiet. 
Forsikringsforetaket kan kreve at også 
andre skader meldes politiet. 
 
Veterinær skal tilkalles ved skade eller 
sykdom på dyr. 
 
Rett til erstatning kan falle bort dersom 
kravet ikke er meldt til 
forsikringsforetaket innen et år etter at 
sikrede fikk kunnskap om grunnlaget 
for erstatningskravet. 

http://www.landkreditt.no/forsikring
http://www.lovdata.no/all/tl-19890616-069-007.html#6-1
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7.4 Erstatningsutbetaling 
Dyr som dør av erstatningsmessige årsaker 
kan erstattes à konto etter at egenandelen 
er passert.  
 
Beregningen gjøres som følger, dersom 
annet ikke fremkommer av 
forsikringsbeviset: 
• Erstatning av tapt dyr fastsettes til 

markedsverdi begrenset oppad til 
gjennomsnittlig dyreverdi i 
besetningen, fratrukket det som kan 
selges eller nyttiggjøres.  

• Det beregnes ikke erstatning av 
avlsverdi eller spesielt forhøyet 
markedsverdi av andre årsaker. 

• Ved tap av kalv erstattes 15% av mors 
markedsverdi for kalv fra og med 
7.drektighetsmåned og inntil ti dager 
etter fødsel. 

 
Det utføres en sluttberegning av erstatning 
der driftsresultat, jf. pkt. 7.1, motregnes à 
konto erstatninger. 
 
Det året forsikringen settes i kraft første 
gang og det inntreffer en skade blir 
egenandelen og erstatningsgrunnlaget 
beregnet forholdsmessig. 
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