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FÖR- & EFTERKÖPSINFORMATION

En lyckad skörd är grunden för en god ekonomi i din växtodling. 
Grödaförsäkringen ger ekonomiskt skydd om grödan drabbas av hagel-
skador, om du blir tvungen att så om eller får salmonella i din lagrade 
gröda. Här presenterar vi översiktligt försäkringsskyddet i Grödaförsäk-
ringen. Det är de fullständiga försäkringsvillkoren som gäller vid en 
skada. Villkoren hittar du på agria.se. Du kan också kontakta oss eller 
Agria på 0775-88 88 88 så skickar vi dem till dig.

Grödaförsäkringen tecknas separat eller som tilläggsförsäkring 
till Försäkring för Lantbruksföretag eller Försäkringar för Gröna 
Näringar. Försäkringsaktiebolaget Agria är försäkringsgivare för 
Grödaförsäkringen.

Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller i Sverige på odlad areal som försäkringstagaren 
äger, arrenderar, brukar med skötselavtal eller på annat sätt dispone-
rar.

Försäkringsbara grödor 
Försäkringsbara grödor delas in i sex grupper. 

Grupp A: strå-, trindsäd och oljeväxter med flera 
Grupp B: frö av vallväxter med flera
Grupp C: sockerbetor, foderbetor
Grupp D: grönsaker, frö av vissa grönsaker och kryddor
Grupp E: grönsaker
Grupp F: potatis och rovor

En fullständig förteckning över vilka växtslag som ingår i respektive 
grödagrupp hittar du i villkoret. 

Försäkrad areal
Försäkringen gäller för den areal och de grupper av grödor som anges i 
försäkringsbrevet. Om du odlar KRAV godkänd gröda ska det framgå 
av ditt försäkringsbrev. För grödor som tillhör grupp A, B och C ska 
försäkring tecknas för all areal som du odlar inom dessa grupper. Det 
går inte att bryta ut och försäkra enstaka grupper eller gröda/grödor. 
För grödor som tillhör grupp D, E och F ska försäkring tecknas för all 
areal som du odlar inom respektive grupp. Det går inte att bryta ut och 
försäkra enstaka gröda/grödor inom en grupp.

Med all odlad areal avses den areal som du äger, arrenderar, bru-
kar med skötselavtal eller på annat sätt disponerar. Om en gröda sås 
och skördas i flera omgångar under samma växtodlingssäsong ska 
den sammanlagda arealen för omgångarna vara försäkrad.

Om du vid skadetillfället har mer odlad areal inom grupperna A, B 
och C eller inom respektive grupp i D, E och F är du inte fullt försäk-
rad. Detsamma gäller om du inte meddelat ändringar mellan gröda-
grupperna.  Grödagrupp som inte angivits på försäkringsbrevet 
omfattas inte av försäkringen. Är du inte fullt försäkrad reducerar 
Agria ersättningen i förhållande till underförsäkringen. 

Vad ersätter försäkringen? 
Hagelskada
Försäkringen gäller för hagelskada som inträffar under perioden  
1 april – 31 oktober.

Omsåddsskada på vårsådd gröda
Försäkringen ersätter kostnaden för omsådd på grödor i grupp A, B 
och C samt morötter om du tvingas så om på grund av torka, skorp-
bildning, frost eller jord- och sanddrift orsakad av vind. Skadan måste 
inträffa mellan 1 mars och 15 juni och grödan måste sås om under 
denna period. Grödan måste skördas samma år som den sås.

Omsåddsskada på höstsådd gröda
Försäkringen ersätter kostnaden för omsådd på grödor i grupp A och 
B om du tvingas så om på grund av skorpbildning eller jord- och sand-
drift orsakad av vind. Skadan måste inträffa mellan 1 augusti och 31 
oktober och grödan måste sås om under denna period.

Salmonella i lagrad gröda i grupp A
Försäkringen ersätter visst skördevärde på tröskad gröda och sane-
ringskostnader i tork- och lageranläggning vid positivt salmonella-
prov taget på gårdsnivå som medför att din normala försäljning  
stoppas. Ersättningen gäller bara positivt prov från gröda i grupp A, 
och dess yta i tillhörande tork- och lageranläggning, som skördats på 
den mark du äger eller brukar och avses i försäkringsbrevet.

Hur stor blir ersättningen? 
Du måste anmäla skadan till ditt länsbolag eller Agria inom fyra dagar 
och låta en av Agria utsedd grödavärderingsman värdera skadan.



Salmonellaskada ska anmälas utan dröjsmål, senast 12 månader efter 
din försäkrings nästa förfallodag.

Hagelskada 
Grödor i grupp A, B och C ersätts med ett av Agria för varje år fast-
ställt schablonbelopp. För utsädesodling av grödor i grupp A betalas 
även ett utsädestillägg under förutsättning att grödan godkänns som 
utsäde. Grödor i grupp D, E och F ersätts med det pris du skulle fått 
vid försäljning av grödan efter avdrag för dina skördebundna kostna-
der, såsom arbete, emballage, transport och försäljning. 

Den genomsnittliga skadan måste överstiga 250 kronor per hektar 
och gröda. 

Omsåddsskada
Ersättningen baseras på en genomsnittlig kostnad per hektar för varje 
gröda. Hektarersättning fastställs av Agria. Vid omsådd av fält som 
också besåtts med fånggrödor eller annan insådd ersätter försäk-
ringen upp till genomsnittlig frökostnad för dessa grödor. 

Den skadade arealen måste överstiga 0,5 hektar per gröda och med-
föra att grödan måste sås om. 

Salmonella i lagrad gröda i grupp A
Grödan ersätts med 50 öre per kilo, högst 2 000 000 kronor per ska-
dehändelse. Avdrag görs i motsvarande grad för försäljning eller 
annan kompensation av grödan som tillsammans motsvarar ett högre 
värde än det schablonpris som Agria fastställer inför varje gröda-
säsong. 

Saneringskostnader i tork- och lageranläggning ersätts med 50  
procent av dina verifierade kostnader för sanering, högst 500 000 
kronor per skadehändelse.  
 
Avdrag görs för eventuell statlig ersättning

Vad ersätts inte?
Samtliga försäkringar som Agria erbjuder omfattas av begränsningar. 
Här presenterar vi de som vi speciellt vill framhålla. 

Försäkringen ersätter inte:
 • Följdskador av hagel orsakade av växtsjukdomar och skadedjur.
 • Förlorad efterlikvid och kvalitetstillägg.
 • Biprodukter, till exempel halm
 • Hagelskadad gröda som skördats innan den värderats.
 • Höstsådd gröda som hagelskadats samma år som den sås.
 • Merkostnader orsakade av skadan, till exempel kostnader för extra  

gödsling.
 • Skador om omsådd inte sker.
 • Följdskador efter omsådd, exempelvis lägre skörd eller sämre  

  kvalitet.
 • Extra omsåddskostnader i till exempel KRAV- och utsädesodling.
 • Kostnader för destruktion av vara som är osäljbar på grund av 

 salmonellasmitta på gården.
 • Skadeståndskrav eller straffavgifter från mottagare av  

   salmonellasmittad levererad vara.
 • Normal årlig rengöring.
 • Nybyggnation eller nyanskaffning av material eller teknik som inte  

   är nödvändig för att sanera din anläggning från salmonella.
 • Provtagningskostnader vid salmonella.

Självrisk 
 • Hagelskada - Grödor i grupp A, B, C och F har ingen självrisk. För 

grödor i grupp D och E är självrisken 15 procent av ersättningen.
 • Omsåddsskada – för morötter är självrisken 15 procent av  

   ersättning. Grödor i grupp A, B och C har ingen självrisk.
 • Salmonella i lagrad gröda i grupp A (A.6.3) – har ingen självrisk.

Priset på försäkringen 
Priset för din grödaförsäkring – försäkringspremien – bestäms av 
flera faktorer. Faktorer som påverkar din premie är:
 • vilket eller vilka växtslag du försäkrar
 • var du bor.

Priset för din försäkring framgår av ditt för säk rings brev eller av den 
offert du fått.

Agrias ansvar
Försäkringen gäller för försäkringsfall som inträffar under den period 
som försäkringen är i kraft. Försäkringen ersätter den ekonomiska 
förlust och de kostnader som uppkommit under försäkringstiden och 
som har sin grund i skador som inträffat under denna tid och som 
omfattas av försäkringen. Kostnader som uppkommer efter att vårt 
ansvar upphört, till exempel på grund av att försäkringen avslutats, 
ersätts inte.

Aktsamhetskrav
Du är skyldig att i möjligaste mån förebygga eller begränsa skada på 
gröda, exempelvis genom skorpbrytning i samband med skorpbildning 
eller genom att hitta alternativa försäljningsmöjligheter för smittad 
vara.

Avtalstiden
Försäkringen tecknas på ett år om vi inte kommit överens om annan 
tid och gäller från den dag som anges i försäkringsbrevet. När du 
tecknat en försäkring börjar försäkringen gälla omedelbart. Kan inte 
försäkringstidens början fastställas, börjar försäkringstiden alltid 
gälla från och med kommande midnatt, alltså dagen efter den dag du 
tecknade försäkringen.

Försäkringsbrevet
Omfattning, avtalstid och pris framgår av ditt avtal. Avtalet mellan 
oss utgörs av försäkringsbrevet tillsammans med de fullständiga för-
säkringsvillkoren. Vi ber dig läsa igenom för säk ringsbrevet och genast 
kontakta oss om det är något som fattas eller är fel, så ändrar vi det. 
Oriktiga uppgifter kan påverka din möjlighet att få ersättning om 
något skulle hända.

Svensk lag tillämpas på avtalen och tvister mellan parterna kan prö-
vas av allmän domstol. All kommunikation sker på svenska. 



Betalning av premie
En nytecknad försäkring ska betalas inom 14 dagar från den dag då vi 
skickat premieavin till dig.

Följden av obetald premie
Om du inte betalar premien i tid får vi säga upp försäkringen. Säger vi 
upp försäkringen får du ett skriftligt meddelande från oss. Försäk-
ringen upphör att gälla den dag som anges i den skrift  liga uppsäg-
ningen. Betalar du premien innan det angivna datumet fortsätter för-
säkringen att gälla som vanligt.

Förnyelse av försäkring
Ditt försäkringsavtal förnyas auto matiskt för ett år i taget om det inte 
sagts upp av dig eller av oss. 

Rätt att säga upp försäkringen
Du har rätt att säga upp försäkringen med omedelbar verkan om du 
säljer din mark eller om ditt försäkringsbehov bortfaller av andra skäl. 
Vi kan säga upp din försäkring om det finns stöd för det i försäkrings-
avtalslagen. Olika regler gäller beroende på om du som försäkringsta-
gare är konsument eller företagare.  
Om du är konsument kan vi säga upp din försäkring om du grovt åsi-
dosatt dina skyldig heter eller vid andra synnerliga skäl. 

Preskription
Väntar du längre än tio år med att anmäla skadan till oss kan du för-
lora möjligheten till ersättning. Om du är företagare kan du förlora 
möjligheten till ersättning om du anmäler skadan till oss senare än 12 
månader efter den huvudförfallodag som inträffat närmast efter ska-
dan. 

Om du ångrar dig
Nedanstående gäller endast när du som konsument tecknar försäk-
ring på distans. När du köpt din försäkring på till exempel internet 
eller telefon, så kallat distansköp, eller vid hembesök, har du möjlighet 
att ångra köpet inom 14 dagar. Kontakta oss så hjälper vi dig. Har du 
hunnit betala får du pengarna tillbaka med avdrag för den tid som du 
haft tjänsten. Du kan inte ångra dig om distansavtalet gäller en för-
säkring som är giltig mindre än en månad eller om köpet vid hembesök 
understiger 300 kronor. Närmare bestämmelser om ångerrätt finns i 
lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Behandling av personuppgifter
Detta är en kort beskrivning av hur vi behandlar personuppgifter.  
Fullständig information om hur vi behandlar personuppgifter finns i 
informationen ”Behandling av personuppgifter” som du hittar på vår 
webbplats agria.se. Om du vill kan du få informationen skickad till dig, 
kontakta i så fall Agria på 0775-88 88 88 eller info@agria.se. 

De personuppgifter som vi samlar in om dig behandlas enligt de lagar 
och förordningar som gäller vid tidpunkten. Uppgifterna samlas in för 
att vi ska kunna teckna och fullgöra försäkringsavtal, vidta åtgärder 

som begärts av dig innan ett avtal har träffats, ge en helhetsbild av 
ditt engagemang inom Agria och länsförsäkringsgruppen, framställa 
rättsliga anspråk och marknadsföring. De kan också användas till sta-
tistik, marknads- och kundanalyser, produktutveckling, att förebygga 
skador och övriga ändamål som framgår av den fullständiga informa-
tionen ”Behandling av personuppgifter”. Vill du inte att dina person-
uppgifter används till direktmarknadsföring kan du anmäla det till oss.

I första hand använder vi uppgifterna inom Agria och länsförsäkrings-
gruppen men de kan i vissa fall lämnas till företag, föreningar och 
organisationer som Agria och länsförsäkringsgruppen samarbetar 
med inom och utanför EU och EES-området. Personuppgifter kan 
också lämnas ut till myndigheter om vi är skyldiga till det enligt lag. 
Uppgifter om dina sakförsäkringar kan även lämnas ut till personer du 
delar hushåll med. 

Du kan alltid få information om vilka personuppgifter vi behandlar om 
dig. Personuppgifts ansvarig är det bolag som står som försäkringsgi-
vare på din offert eller ditt försäkringsbrev eller som du av annan 
orsak lämnat dina personuppgifter till. Allmänna uppgifter om dig 
såsom namn, kontaktuppgifter och uppgifter om engagemang, 
behandlas också i länsförsäkringsgruppens gemensamma kundregis-
ter. För behandling av dessa uppgifter är alla bolag inom länsförsäk-
ringsgruppen gemensamt personuppgiftsansvariga. 

Om vi inte är överens
Om du inte är nöjd med ett beslut eller hanteringen av ett ärende är vi 
naturligtvis beredda att ompröva ärendet. Du kan ringa vårt kundcen-
ter 0775-88 88 88 eller vända dig till din skadereglerare för att få mer 
information om omprövning.

Begära omprövning av beslut
Om du inte blir nöjd med vår skadereglering kan du skriftligen begära 
att vi omprövar ärendet. Tala om på vilket sätt du anser beslutet felak-
tigt samt skicka med eventuella nya uppgifter i ärendet.

Allmän domstol
Du kan också ta ditt ärende till allmän domstol. Dina ombudskostna-
der kan ofta ersättas genom rättsskyddsförsäkringen i din hemför-
säkring eller företagsförsäkring. För instruktioner om hur du går till-
väga gå till domstol.se.

Övrig rådgivning och prövning
Utanför Agria kan du som räknas som konsument vända dig till:

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
Tel: 08-508 860 00
arn.se

Konsumenternas Försäkringsbyrå
Box 24215
104 51 Stockholm 



Tel: 0200-22 58 00 
bankforsakring.konsumenternas.se

Du kan även vända dig till konsumentvägledningen i din kommun.

Tillämplig lag
För denna försäkring gäller svensk lag. Viktiga bestämmelser för för-
säkringsavtalet finns i försäkringsavtalslagen. Tvist om försäkrings-
avtalet ska handläggas vid svensk domstol med tillämpning av svensk 
lag.

Försäkringsgivare
Försäkringsaktiebolaget Agria (publ).
Besöksadress: Tegeluddsvägen 11–13, 115 41 Stockholm
Postadress: Box 70306, 107 23 Stockholm
Telefon: 0775-88 88 88
Organisationsnummer: 516401-8003
Styrelsens säte: Stockholm

Försäkringsaktiebolaget Agria står under Finansinspektionens tillsyn 
och bolagets marknadsföring omfattas av bestämmelserna i mark-
nadsföringslagen

Länsförsäkringar Bergslagen 021-19 01 00 | Länsförsäkringar Blekinge 0454-30 23 00 | Dalarnas Försäkringsbolag 023-930 00 | Länsförsäkringar Gotland 0498-28 18 50 
| Länsförsäkringar Gävleborg 026-14 75 00 | Länsförsäkringar Göinge- Kristianstad 044-19 62 00 | Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän 031-63 80 00 | Länsförsäk-
ringar Halland 035-15 10 00 | Länsförsäkringar Jämtland 063-19 33 00 | Länsförsäkringar Kalmar län 020-66 11 00 | Länsförsäkring Kronoberg 0470-72 00 00 | Länsför-
säkringar Norrbotten 0920-24 25 00 | Länsförsäkringar Skaraborg 0500-77 70 00 | Läns försäkringar Skåne 042-633 80 00 Länsförsäkringar Stockholm 08-562 830 00 | 
Länsförsäkringar Södermanland 0155-48 40 00 | Länsförsäkringar Uppsala 018-68 55 00 | Länsförsäkringar  Värmland 054-775 15 00 | Länsförsäkringar Västerbotten 
090-10 90 00 | Länsförsäkringar Västernorrland 0611-36 53 00 | Länsförsäkringar Älvsborg 0521-27 30 00 | Länsförsäkringar Östgöta 013-29 00 00
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Försäkringsaktiebolaget Agria står under Finansinspektionens tillsyn och bolagets 
marknadsföring omfattas av bestämmelserna i marknadsföringslagen.


