
Ökad trygghet  
på gården
Säker Gård och  
Säker Hästverksamhet



Ökad trygghet
för alla på gården

Vid en brand kan egendom och i värsta fall liv gå  
förlorade. Ofta innebär en brand eller olycka även  
stora produktionsförluster och lidande för människor 
och djur. Därför är det viktigt att arbeta aktivt med  
säkerheten. Med Säker Gård får du ökad kunskap  
och praktisk rådgivning hemma på din gård, för att 
hitta och rätta till de brister som kan finnas.  
Skadeförebyggande arbete ger färre skador  
och en tryggare miljö för alla på gården. 

Säker Gård och Säker Hästverksamhet innebär att du
• deltar i en utbildning
• får hjälp med en säkerhetsbesiktning och du  

åtgärdar eventuella brister
• tillsammans med Länsförsäkringar och Agria  

går igenom checklistorna  Säker Gård  
och Säker Hästmiljö.

Säker Gård och Säker Hästverksamhet är för dig  
som har din verksamhet och byggnader försäkrade  
i Länsförsäkringar, och dina försäkringsbara hästar 
försäkrade i Agria Djurförsäkring. 

Livet på gården är fyllt av glädje och frihet, men innebär 
också ett stort ansvar, bland annat för säkerheten. Med 
konceptet Säker Gård och Säker Hästverksamhet kan du 
med förebyggande åtgärder öka tryggheten för människor, 
djur och byggnader. 



Säker Gård sätter säkerheten främst
Din gård får kvalitetsmärkningen Säker Gård som är ett 
kvitto på att du som gårdsägare har gjort allt för att säker-
heten ska vara så hög som möjligt. Det kan ibland kräva 
lite mer arbete men som belöning får du en säkrare gård. 

Du får också en riskanpassad premie samt en skylt 
som visar att din gård är certifierad som Säker Gård.
För att gården ska bli certifierad är det vissa saker 
som måste vara på plats:
• Brandsläckningsutrustning i alla byggnader.
• Brandvarnare i bostaden.
• Jordfelsbrytare i alla byggnader.
• Godkänd kontroll av fastbränsleanläggning.
• Godkänd kontroll av elanläggning.
• Godkända lås, särskilt viktigt där det finns  

värdefull och stöldbegärlig egendom.
• Läckagesäkrat kök.
• Första förbandsutrustning lätt tillgängligt  

och tydligt utmärkt.
• Skyddsräcken vid riskfyllda platser.
• God ordning på avfallshantering och tillfälliga  

materialupplag.
• Genomgång av personförsäkring för dig  

och din familj.
• God ordning på gården.
• Kvalitetsmärkningen gäller i 5 år.  
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