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A Information om din försäkring

Försäkringsgivare
Länsförsäkringar Gotland är din försäkringsgivare. I försäkringsbrevet 
hittar du organisationsnummer och kontaktuppgifter.

Försäkringsbrev och försäkringsvillkor
Avtalet mellan oss utgörs av försäkringsbrevet och försäkringsvillko-
ren. Villkoret gäller inte för bostadshuset. Om sådan egendom anges i 
ditt försäkringsbrev (under Privat) är den försäkrad i något av villkoren 
för villahem-, fritidshus- eller hemförsäkring som gäller för denna 
egendom.

Ditt försäkringsbehov
Denna försäkring är riktad till dig som driver verksamhet inom jordbruk 
och/eller djurhållning. Läs mer om detta i avsnitt B.

Förändringar i din försäkring 
Allt du vill ha försäkrat ska finnas med i försäkringsbrevet. Det är ditt 
ansvar som försäkringstagare att säkerställa att uppgifterna i ditt 
försäkringsbrev är korrekta. Överensstämmer inte försäkringsbrevet 
med vad du har försäkrat kan ersättning för skador sänkas eller ute-
bli. Du måste därför meddela oss om du har:
• Rivit eller byggt en ny gårdsbyggnad på din gård. 
• Byggt om eller till dina gårdsbyggnader. 
• Utökat din verksamhet på gården.

Skadeförebyggande råd
Vi lämnar gärna tips och råd om skadeförebyggande åtgärder som 
kan minska risken för förekomst av råttor och möss.

Vad skyddar försäkringen
Försäkringen skyddar mot råttor och möss i och kring de gårdsbygg-
nader som används i din försäkrade verksamhet.

Ersättning och åtgärder  vid skada
Vi står för bekämpning av råttor och möss som tagit sig in i eller finns 
i omedelbar närhet till de gårdsbyggnader som används i din försäk-
rade verksamhet. Läs mer om vad som gäller i avsnitt F.

A.1 Vad du ska göra vid skada
Om du drabbas av angrepp av råttor eller möss ska du i första hand 
försöka begränsa skadans omfattning och sedan kontakta oss så 
snart som möjligt på telefon 0498-28 18 50 eller e-post  
skadedjur@lfgotland.se. Ju tidigare vi får möjlighet att hjälpa dig 
desto mindre risk för sekundär skada.

B Om försäkringen

B.1 Vart gäller försäkringen?
Din försäkring gäller för gårdsbyggnader, ekonomibyggnader och 
uthus som används i din verksamhet och är försäkrade hos  
Länsförsäkringar Gotland. 

B.2 För vem gäller försäkringen?
Försäkringen gäller för dig eller det bolag som är försäkringstagare.

B.3 Vilka verksamheter gäller försäkringen för?
Försäkringen gäller för verksamhet inom jordbruk, djurhållning och/
eller produktion och förvaring av livsmedelsråvar eller foderråvara så 
som spannmål, djurfoder eller rotfrukter.

C Aktsamhetskrav och skyldigheter

För att du skall få full åtgärd om en skada inträffar krävs att du har 
följt de aktsamhetskrav och skyldigheter som finns. 

C.1 Aktsamhetskrav
Du måste:
• Vara aktsam om vår utrustning som behöver användas i din verk-
samhet till exempel varningsskyltar, kontroll- och betesstationer.
• Hålla rent i och omkring dina byggnader för att minska trivseln för 
råttor och möss.
• Om råttor eller möss kommit in i eller hotar komma in i försäkrade 
byggnaders måste du försöka hindra eller begränsa skadan och sna-
rast kontakta Länsförsäkringar Gotland.
• Åtgärda påpekanden enligt vår åtgärdsrapport som du får i sam-
band med bekämpning, för att minska risken för nya angrepp av råttor 
och möss.

C.2 Skyldigheter
Du måste:
•  Skyndsamt informera oss om du fått angrepp av råttor eller möss.
•  Tillhandahålla godkänd steganordning, då så krävs för åtgärder som 

ingår i försäkringen.

C.3 Nedsättning av åtgärder
Om du inte uppfyllt aktsamhetskraven eller skyldigheterna kan åtgär-
derna minskas.

D Självrisk

Försäkringen gäller utan självrisk.

E Undantag

Försäkringen gäller inte för:
• Skada på lösöre, maskiner, produkter eller byggnad som direkt eller 
indirekt orsakats av råttor och möss.
• Utrymmen som används för annan typ av verksamhet exempelvis 
butik, café/restaurang och kontor.
• Byggnadstekniska åtgärder.
• Åtgärder utanför normal kontorstid.
• Åtgärder av annan utförare än av Länsförsäkringar Gotland anvisad
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F Ersättnings- och åtgärdsregler vid angrepp av 
råttor och möss

Vi står för kostnader för bekämpning av råttor och möss under för-
säkringstiden med följande åtgärder:
• Akuta insatser mot råttor och möss vid behov.
• Utplacering av kontroll- och betesstationer för bekämpning och 
kontroll av råttor och möss efter behov och för vid var tid gällande 
regelverk och myndighetsföreskrifter.
• Övervakning av våra kontroll-, betesstationer enligt myndighetens 
vid var tid gällande användarvillkor för brukat preparat eller bekämp-
ningsmetod.
• Dokumentation på utförda åtgärder samt rådgivning för att minska 
framtida risk för angrepp av råttor och möss.

Vi har rätt att avgöra:
• Vilken typ av bekämpningsmetod som används.
• Vilket typ av bekämpningsmedel som används.
• Antal och typer av kontroll-/betes-stationer som används.
• Frekvens som anläggningen behöver besökas.



lansforsakringar.se

Kontakta Länsförsäkringar eller din försäkringsförmedlare.

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 | Länsförsäkringar Halland 
035-15 10 00 | Länsförsäkringar Jämtland 063-19 33 00 | Länsförsäkringar Jönköping 036-19 90 00 | Länsförsäkringar Kalmar län 020-66 11 00 | Länsförsäkring Kronoberg 
0470-72 00 00 | LF Norrbotten 0920-24 25 00 | Länsförsäkringar Skaraborg 0500-77 70 00 | Länsförsäkringar Skåne 040-633 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 


