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Ny app ökar tryggheten för lantbrukare 
Hälften av alla lantbrukare känner sig otrygga i sitt arbete och en av fyra 
har någon gång skadat sig vid ensamarbete. Det visar en färsk undersökning 
från Länsförsäkringar. Nu finns en särskild mobilapp för lantbrukare som 
kan öka tryggheten i ett jobb som ofta innehåller många risker.

Ett nyhetsbrev om de  
gröna näringarna. 

Att driva en gård eller ett skogsbruk inne-
håller många riskmoment. Det är en syssel-
sättning där lantbrukaren oftast arbetar 
ensam och inte sällan på avsides platser.

I Länsförsäkringars undersökning anger 
över hälften av lantbrukarna att de känner 
oro i många situationer, framför allt vid 
arbete med maskiner (38 procent) och när 
de hanterar stora djur (22 procent).

– Undersökningen visar att en av fyra 
lantbrukare har skadat sig vid ensamarbete, 
och lika många har känt sig oroliga över att 
det är svårt att bli hittad om något skulle 
hända. Med den nya appen vill vi bidra till 
en större trygghet för lantbrukaren, säger 
Carl Henrik Ohlsson, vd på Länsförsäk-
ringar Skaraborg.

– I appen lägger man till sitt nätverk av 
grannar, vänner och familj, fortsätter Carl 
Henrik Ohlsson. Om du som lantbrukare 
råkar ut för en incident så räcker det med 
ett knapptryck för att dina vänner får ett 
larm och ser på en karta i Knappen var du 
är någonstans.

”Knappen” laddas ner gratis till smart-
phone från Appstore och Google Play. För-
utom larmfunktionen finns bland annat föl-
jande funktioner i appen:
•  ”Följ mig”, en funktion som gör att vän-

ner och familj kan följa dig i realtid när 
du till exempel arbetar ensam i skogen. 
Om något skulle hända så vet de direkt 
var du är. Givetvis går funktionen att 
stänga av när arbetet är avklarat. 

•  En timer-funktion – om du inte är till-
baka efter en viss tid går larmet till dina 
vänner automatiskt.

•  Goda råd om hur du kan öka säkerheten 
på gården och alla telefonnummer lätt 
åtkomliga som kan behövas i en nödsitu-
ation.

Du kan se instruktionsfilmen om Knappen 
här:  

Undersökningen har utförts av PFM 
Research på uppdrag av Länsförsäkringar 
och omfattar intervjuer med 500 lantbru-
kare i Sverige.
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KRÖNIKA 

Länsförsäkringar delar på LRF-ungdomens 
stämma varje år ut ett pris till en ung före-
tagare som med framgång driver en verk-
samhet med rötterna i den gröna näringen. 
Juryns arbete är utmanande men inspirerande, 
och att se alla de nominerade och deras olika 
verksamheter väcker stort hopp om framtiden 
för det svenska lantbruket. Det finns många 
driftiga, uppfinningsrika, ekonomiskt sinnade 
och skickliga unga företagare över hela 
Sverige. Bland de nominerade finns de som 
med stor energi har satsat på basnäringarna 
inom jord och skog. 

Det finns också de som med samma glöd 
prövar att bredda och spränga nya gränser 
för vad svenskt lantbruk kan åstadkomma. 
Livsmedelsförädling, upplevelser, turism, 

Nya vägar när  
lönsamheten krymper

maskinföretag, grön rehabilitering och fram-
ställning av antikroppar till sjukvården är 
några exempel. Det svenska lantbruket har 
så mycket unikt att erbjuda och nyckeln till 
framgång är att se det och med affärsmässig-
het förädla det till en attraktiv produkt. 

Som försäkringsbolag och bank har vi till 
uppgift att vara en partner som analyserar 
och delar de risker som det ändå innebär att 
starta och bedriva företag. Egendom, avbrotts-, 
ansvars- och rättsskyddsfrågor som inte 
tillhör den försäkrade verksamheten står 
utan försäkringsskydd. Det är viktigt för 
varje företagare att tydligt beskriva vilken 
verksamhet man bedriver, först då går det 
att avgöra vilket försäkringsskydd som är 
det lämpliga. 

Investeringar i den traditionella verksam-
heten omfattas av ett investeringsskydd. 
Startar man sidoverksamheter i sitt tradi-
tionella lantbruk är ett viktigt råd att alltid 
kontakta sin försäkringsrådgivare så att 
den nya verksamheten inte står oförsäkrad. 
Länsförsäkringar erbjuder ett startskydd för 
nya verksamheter kopplade till lantbruk, 
och skyddet är kostnadsfritt det första året.

Som framgångsrik företagare ingår det 
att analysera risker och behov av försäk-
ringsskydd och att ha en öppen dialog med 
banken – det ökar förutsättningarna för ett 
lönsamt svenskt lantbruk. 

Johan Litsmark 
lantbruksspecialist på Länsförsäkringar

Stölder av lantbruksmaskiner är ett stort 
problem över hela landet. Så här kan du 
minska risken för att du ska drabbas:

På gården
•  Ha ett väl låst utrymme där du förvarar 

verktyg, svetsar, åkklippare och motor-
sågar och liknande.

•  Sätt upp belysning med rörelsedetektor.
•  Röj bort växtlighet intill byggnader så 

att sikten blir fri.
• Bygg in din dieseltank.
•  Installera spårutrustning på dyrbara 

maskiner.
•  Traktorer stjäls – parkera dem på 

bevakade ställen.
•  Fordonen töms på diesel – tanka på 

morgonen.

•  Skaffa ett LF-larm i de fall det funkar 
praktiskt även för gårdsverkstaden.

• ”Bondgrannsamverkan”.

Hem och familj
•  Töm postlåda, flytta fordon, skotta snö, 

klipp gräset, häng ut och ta in tvätt – gör 
så att det syns att det rör sig folk på 
området.

•  Sätt upp belysning och lampor inomhus 
som tänds och släcks med timer.

•  Om inbrottslarm finns – komplettera 
gärna med överfalls- eller bråklarm.

• Starta eller gå med i grannsamverkan.
• Ha så lite kontanter som möjligt hemma.
• Skaffa trygghets-appen Knappen.

Det finns olika vägar att möta en pressad lönsamhet. En väg är ökat sam arbete, 
expansion och specialisering. Att avveckla, arrendera ut marken och istället 
erbjuda sina tjänster på arbetsmarknaden är en annan väg. Ett tredje alter-
nativ bygger på diversifiering, att på olika sätt utnyttja den egna gårdens 
resurser och den egna kompetensen till att hitta inkomstkällor som hämtas 
utanför det traditionella jordbruket. Johan Litsmark, lantbruksspecialist på 
Länsförsäkringar, resonerar om framtidens lantbruk – vilka möjligheter, 
utmaningar och risker finns?

Håll i maskiner och verktyg

Flera tips:
•  Köpa importerad bil? Googla på 

chassinumret.
•  LF-larm innehåller även brandlarm och 

meddelar dig om huset blir strömlöst
•  Lämna inte värdesaker eller dyrbara 

verkstyg kvar i fordonen.
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  Kontaktpersoner hos Säker Skog runt om  
i landet hittar du här www.sakerskog.se

Riskerna i skogen är många och stora, men det finns många sätt att skydda 
sig och öka tryggheten. Att inte blunda för riskerna och att ha rätt utrustning 
och kompetens är viktigt för att undvika skador.

Är du säker i din skog?

– Bland de vanligaste olyckorna är att motor-
sågen slinter, att man klämmer sig vid träd-
fällning, snubblar över rötter eller fastnar i en 
grop i marken, berättar Tomas Sundström, 
distriktschef för lantbruksfrågor på Dalarnas 
Försäkringsbolag.

Att ha försäkringar både för skogen och 
människorna som arbetar där är kanske 
självklarheter. 

– Men det viktigaste är ju att inte drabbas 
av någon olycka, säger Tomas Sundström. 
Därför är kunskap om hur man arbetar 
säkert och undviker skador avgörande.

Sedan några år arbetar Länsförsäkringar 
därför tillsammans med Säker Skog och med 
deras kursverksamhet. Runt om i landet hålls 
praktiska kurser ute i skogen och informations-
träffar i samlingslokaler. Deltagarna kan bland 
annat gå motorsågskurs för körkort. Man lär 
sig mer om skötsel av skogen för att undvika 
skador på själva skogen och personskador, 
liksom få veta mer om till exempel ansvars-
frågor.

– Här i Dalarna har vi från Länsförsäk-
ringar hittills deltagit i en hel del träffar där 
vi mött många kunder som behöver uppdatera 

sitt försäkringsskydd på olika sätt. Vi träffar 
flera hundra personer varje år som vill veta 
mer om de här frågorna, säger Tomas Sund-
ström. Träffarna är både praktiska och teo-
retiska och framför allt sker de lokalt där 
man själv bor och har sin skog.

http://www.sakerskog.se
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Att som nötproducent få in en smitta 
i sin besättning kan bli både dyrt och 
är tidskrävande att sanera. Salmonella 
är ett exempel på en sådan smitta.

Salmonellabakterien utsöndras med gödsel 
och smittvägen till nya värddjur går via 
munnen. 

– Förebyggande åtgärder är alltid A och O 
för att förhindra att få in sjukdomar på går-
den, säger Ewa Nordenstedt, affärsområ-
deschef för lantbruk på Agria Djurförsäk-
ring. Det är väldigt viktigt att ha ett 
smittskyddstänk och väl utarbetade rutiner 
kring hygien. Det finns mycket lantbruka-
ren kan göra själv för att minska risken för 
att få in en smitta i besättningen.

En betydande åtgärd är att noga se över 
sina körvägar på gården så att inte orena 
transporter korsar rena vägar och där foder 
förvaras. På ett körbart foderbord är det till 
exempel viktigt att de maskiner som används 
vid utfodring inte förorenar djurens foder. 
Djurtransporter, veterinärer och foder- och 
kadaverbilar kör vanligtvis över stora områden 

och till många andra gårdar. Det finns därför 
en risk att dessa fordon kan sprida smitta 
mellan olika besättningar. 

– Inköp av djur till din besättning utgör 
den klart största risken att få in nya smitt-
ämnen, säger Ewa Nordenstedt. Köper man 
in djur så är det viktigt att göra det från så 
få gårdar som möjligt. De nya djuren ska 
också provtas och hållas isolerade från den 
övriga besättningen den första tiden. 

Fåglar och gnagare kan också förorena 
djurens foder och på så sätt sprida smitta.

– Skydda fodret mot fåglar och gnagare 
och förhindra att de kommer upp på foder-
bordet, säger Ewa Nordenstedt. Och när 
djuren går på bete så ska de ges vatten från 
brunn istället för vattendrag för att vara 
säker på att vattnet inte är förorenat.

Det är också väldigt viktigt att gårdens 
besökare använder skyddskläder och tvät-
tar händerna. Salmonella är en zoonos som 
smittar mellan djur och människor, och 
vice versa.

Att minska risken för smittspridning 
mellan besättningar är inte bara en fråga om 

god djurhälsa och bra ekonomi i den egna 
verksamheten, utan också en viktig del för 
att öka förtroendet hos konsumenterna. 

– I Sverige är det ovanligt med salmonella 
i djurbesättningarna, säger Ewa Nordenstedt. 
Det beror framför allt på det omfattande 
salmonellakontrollprogram som finns för 
nöt, gris och fjäderfä. Programmet hjälper 
till att bekämpa salmonellasmittan, från 
foder till livsmedel. 

Trots näringens, de svenska myndigheter-
nas och producenternas gemensamma arbete 
för att förebygga salmonella, händer det 
ändå att gårdar blir smittade. Har salmonella 
upptäckts i en besättning så spärras anlägg-
ningen och insatser sätts in för att bekämpa 
smittan. En spärr kan bli mycket kostsam 
för producenten eftersom det betyder sane-
ringskostnader, förluster av djurvärden och 
produktionsbortfall. 

– Förlusterna kan ändå bli mindre tack 
vare ett statligt skydd och om producenten 
har rätt försäkringsskydd, påpekar Ewa 
Nordenstedt. 

Salmonella på gården – hur ska du skydda 
gården och vad gäller om du drabbas

Så här ersätter  
staten och dina försäkringar
Jordbruksverket erbjuder ett statligt skydd 
för förluster som uppstår vid en salmonella-
spärr. Genom att vara ansluten till den fri-
villiga salmonellakontrollen för nöt, så 
ersätter Jordbruksverket 70 procent av för-
lusterna. Är man inte ansluten till kontroll-
programmet är ersättningen 50 procent.

Med en besättningsförsäkring hos Agria 
går det att ytterligare minska sin förlust vid 
bekämpningen av salmonella. För spärrade 
nötbesättningar ersätter försäkringen upp 
till 30 procent av den statliga ersättningen. 
Det som ersätts är direkta kostnader och 
förluster som berör de försäkrade djuren, 
såsom produktionsbortfall, djurvärde samt 

saneringskostnader för tillhörande djur-
stallar. Likaså för beredning och hante-
ring av foder, strö och gödselsystem till 
djuren. 

Kostnader och förluster som inte kan 
hänföras direkt till djurproduktionen 
ersätts inte i försäkringen. Produktions-
bortfall ersätts under högst 18 månader 
räknat från spärrdatum.

Nötproducenter som under tolv månader 
före spärr köpt in mer än 150 djur från 
fler än fem besättningar står helt utanför 
det statliga skyddet. Agria erbjuder en 
särskild salmonellaförsäkring som kan 
ersätta upp till 75 procent av förlusterna. 
Produktionsbortfall ersätts under tolv 
månader från spärrdatumet.



5

Det ryska importstoppet för en del 
jordbruksprodukter från EU fortsätter 
och skapar nya vägar för varor som 
skulle gått till Ryssland. Frågan är om 
importstoppet varar i någon månad 
till eller några år. 

Bra väder och produktion på många håll

För växtodlingsföretaget pekar det mesta 
just nu på goda förhållanden för skörden, 
men som alltid ska den bärgas innan vi har 
slutresultatet. När det gäller prisnivåerna 
ser de fortfarande ut att vara dalande jämfört 
med föregående år, vilket beror på utsikter 
om en god global skörd.

Mjölkföretagets avräkningspris förväntas 
fortsätta falla efter global prisnedgång under 
en lång rad månader. Det återstår att se hur 
mycket - som alltid avgörs det av utbud och 
efterfrågan. Så det gäller att hålla likviditets-
budgeten uppdaterad. 

Grisköttsföretagets avräkningspriser på 
slaktgris har återhämtat sig något under det 
senaste kvartalet och ligger i nivå med fjol-
årets novemberpriser. Däremot har smågris-
priserna fortsatt att falla och ligger nu under 
föregående års priser. 

Nötköttsföretaget negativa utveckling när 
det gäller avräkningspriserna är en fortsatt 
nedåtgående spiral. 

KVARTALSANALYS
Kvartalsanalys 2 från LRF Konsult

Gör din gård säkrare och få rabatt på din 
försäkring – och nu behöver du inte vara 
medlem i LRF för att för att delta i våra 
utbildningar.

Stora ekonomiska värden i byggnader 
och annan egendom kan gå förlorade 
vid till exempel en brand, och då blir det 
också stora produktionsförluster. Än 

Säker Gård och Säker Hästverksamhet nu för alla
värre är skador och förlust av människor 
och djur. Därför är det viktigt att förebygga 
olyckor. 

– Vi ser dagligen resultaten av svåra ska-
dor där brister i både kunskap och teknisk 
utrustning är orsaken. Genom att öka sin 
kunskap och få praktisk rådgivning hemma 
på gården hjälps vi åt att göra gården till en 
säker plats för alla och slippa olyckor och 
skador, säger Carl Henrik Ohlsson, vd på 
Länsförsäkringar Skaraborg.

Du som är kund i Länsförsäkringar är 
välkommen att anmäla dig till vår utbildning 
i Säker Gård eller Säker Hästverksamhet. 
Kravet på medlemskap i LRF togs bort vid 
årsskiftet.

När du gått utbildningen får du:
•  En trygg gård med mindre risk för 

skador och olyckor och en skylt som 
visar att du har en Säker Gård eller 
Säker Hästverksamhet.

•  20 procent rabatt på grundpremien på 
försäkringen för din gård, ditt lant-
bruk eller din hästverksamhet och 
även på villahemförsäkringen för 
bostadshus på gården. 

•  5 procent rabatt hos Agria på försäk-
ringen för din nötbesättning om den 
är ansluten till frivilliga salmonella-
programmet. 

•  5 procent rabatt på Agrias hästför-
säkringar i Säker Hästverksamhet. 
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Se upp för självantändning i foder, spån och flis

Olyckor med fyrhjulingar har blivit allt van-
ligare i Sverige. Också barn drabbas – mellan 
2007 och 2010 fick 2 800 barn söka vård på 
akutsjukhus efter att ha skadats när de kört 
fyrhjuling. Hos Länsförsäkringar har antalet 
olycksfall med personskador ökat med 41 pro-
cent mellan 2009 och 2012. 

VTI, Statens väg- och transportforsknings-
institut, ska nu tillsammans med Länsförsäk-
ringar undersöka orsaken bakom ökningen 
av fyrhjulingsolyckor. De kommer bland 
annat titta på vad som krävs för att fyrhju-
lingarna inte ska välta och hur föraren kan 
behålla kontroll över fordonet. Hjälmanvänd-
ning och alkoholpåverkan ska också kontrol-
leras hos de skadade. 

Forskningen är tänkt att kunna leda till 
utbildningsinsatser för att köra fyrhjuling. 
Länsförsäkringsbolagens forskningsfond 
finansierar pågående forskning kring fyr-
hjulingar för 3,8 miljoner kronor.  

Viktig forskning kring fyrhjulingar

Under normala förhållanden, när fodret 
eller spånet torkats väl före inlagringen och 
lagras så att det inte återfuktas, är risken 
för självantändning mycket liten. 

– Om man däremot lagrar in material som 
är dåligt eller ojämnt torkat så ökar risken, 
säger Leif Mårtensson, skadeexpert på Läns-
försäkringar. Det är svårt att ange någon exakt 
vattenhalt när uppvärmningsprocessen startar, 
men under normala förhållanden är aktiviteten 
liten om vattenhalten understiger 15 procent.

Tiden från det att uppvärmningen startar 
till självantändning kan variera från några 
dygn till flera månader. 

Här tipsar Leif Mårtensson om hur du 
undviker riskerna.

Foder
Risken för värmeutveckling i foder är störst 
vid blöta bärgningsförhållanden och när 
man på grund av vädret tvingas chansa och 
lägga in foder som man normalt inte skulle 
ha lagt in. Men även vid bra bärgningsför-
hållanden finns risk för värmeutveckling, 
till exempel när fuktigt material kommer 
med i övrigt mycket torra halmbalar.

Spån och flis
Spån, och i synnerhet flis, hanteras och lagras 
vanligtvis med högre vattenhalter än strå-
foder och spannmål. Därför är risken för 
spontan uppvärmning och självantändning 
större i spån- och flisupplag. Riskerna ökar 
också med ökad packningsgrad och höjd.

Minska risken
Oftast sammanfaller de krav som gäller för 
att få bra stråfoder och spannmål eller bra 
kvalitet på flis och spån med kraven för att 

minska risken för självantändning. Kraven 
uppfylls huvudsakligen genom
• att hela partiet är jämntorrt.
•  att lagra material med vattenhalter  

under 15 %.
• att torrt material inte återfuktas.

Temperaturmätning
Det går att mäta temperaturen på inlagrat 
foder och flis med ett ”temperaturspjut” för 
att hitta partier med värmeutveckling. 
Spjutet kan stickas in i hårda storbalar. I 
spannmålsfickor kan man trycka in spjutet i 
borrade 10 millimeters hål. Spjutet används 
med fördel även vid stackade material som 
tillfälliga spannmålshögar på maskinhalls-
golv eller högar med flis. Temperaturen i 
lagrat foder bör inte överstiga 40–50 grader

 Fler tips på www.lantbruketsbrandskydd.nu

En brandorsak vid gårdsbränder är 
självantändning i foder, spån och 
flis. Riskerna är störst i hö, halm och 
spannmål som lagras torrt och i 
spån- och flisupplag. 



Om Länsförsäkringar Om LRF Konsult
Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och 
kundägda länsförsäkringsbolag och det gemen-
samt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala 
länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av 
bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djur-
försäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, 
genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling 
helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och 
genom Wasa Kredit finansieringstjänster som 
leasing, avbetalning och lån.

LRF Konsult är Sveriges största rådgivnings- och 
redovisningsföretag med fler än 1 500 medar-
betare. Våra specialister och rådgivare inom 
ekonomi, juridik, skatter, skog och fastighets-
förmedling finns på över 135 orter över hela 
landet. 
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NOTISER 

Bra hygien hjälper  
till att stoppa zoonoser 
Jordbruksverket tog under 2013 fram 
nya hygienregler för djurhållare och 
besöksverksamheter för att minska 
smittspridningen mellan djur, liksom 
mellan djur och människor. Reglerna 
gäller till exempel lantbrukare, kennlar, 
ridskolor och 4H-gårdar. För att minska 
smittspridningen ska alla som vistas på 
en djuranläggning ha möjlighet att 
tvätta händerna med flytande tvål och 
varmt vatten. Desinfektionsmedel ska 
också finnas tillgängligt. Även de som 
tar emot besökare på sin egen gård ska 
ge besökarna tydlig information kring 
vikten av god handhygien.

 Mer läsning om hygienkraven finns på 
Jordbruksverkets hemsida.

Nya regler för  
uppvärmning och torkning
Lantbrukets Brandskyddskommittés (LBK) 
rekommendation om uppvärmning och tork-
ning har genomgått en stor revision med 
flera nya regler och ändringar.

Lantbruket har genomgått stora föränd-
ringar, och därför var behovet av en noggrann 
genomgång och uppdatering av LBK-pärmens 
Flik 4 ”Uppvärmning och torkning” nödvändig.

Arbetet har varit mycket omfattande 

Var rädd om barnen
Sommaren är här, och nu är barnen ofta med hela dagar i 
eller kring gårdens sysslor. Då ökar tyvärr också antalet 
olyckor med barn inblandade. Här är några råd om hur du 
skyddar dina barn och deras kompisar:

•  Visa barnens kompisar runt på gården var det finns  
farliga platser.

• Maskinerna, framför allt traktorer, är den största faran.
•  Håll barnen borta från körvägarna där traktorer och 

andra transporter går.
• Barn ska vara fastspända när de sitter i traktorn.
•  Varken barn eller vuxna ska skjutsas i traktorskopor, det 

är mycket riskfyllt och förbjudet enligt lag.
•  Gödsel- och urinbrunnar ska vara inhägnade och kontrollera 

att brunnslocken är hela och inte kan flyttas. 
•  Silotorn är också en farlig plats att vistas vid, liksom vid  

storbalar, handelsgödsel och förråd med kemikalier.
• Hästar och kor är en stor risk för barnen.
• Se till att dina barn har en barnförsäkring.

Ökad kunskap  
om haglets effekter
Av de nischade kunskaperna inom växtodlingen är Agria Djurför-
säkring kunskapsledande på hagelskador i åkergrödor. Strävan är 
att ha de bästa kunskaperna för att värdera en skada rätt. Med tiden 
förändras brukningsmetoder och sortmaterial, och haglets effekter 
på grödan måste verifieras på nytt.

I år löper ett tredje och sista försöksår med simulerade hagelska-
dor i raps. Försöksmetoderna är nya och egenutvecklade av Agria 
och försöksrutorna används också i utbildningssyfte. Under 2013 
utbildades grödavärderingsmän från hela världen i ett internatio-
nellt utbyte och i år trimmas de svenska värderingsmännen. 

eftersom avsnitten är stora och dessutom 
ska vara anpassade till dagens verklighet, 
regelverk, lagar och rekommendationer. 

Några viktiga punkter som ändrats är att 
texten om bygglov har anpassats till dagens 
regler och regler för värmekanoner och fast-
bränsleeldade varmluftpannor har införts.

LBK-pärmens Flik 4 Uppvärmning och 
torkning samt LBK:s övriga rekommenda-
tioner kan laddas ner från   

 www.lantbruketsbrandskydd.nu/lbk-parmen

Försöken ger ökade kunskaper om haglets skadeverkan på raps.
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