
Kontaktinformation

Har du frågor eller synpunkter?

Hör av dig till Länsförsäkringars pressjour på press@lansforsakringar.se.
Vill du prenumerera? Skicka e-post till lantbruksborsen@lansforsakringar.se.

Lantbruksbörsen
OKTOBER 2014

Mycket arbete återstår med den  
eldhärjade skogen i Västmanland 
Skogsbranden i Västmanland är den största i Sverige i modern tid. Stora värden 
och mångas livsverk har gått till spillo. Samhällets funktioner, organisationer, 
försäkringsbolag, markägare och boende har satts på prov. 

Ett nyhetsbrev om de  
gröna näringarna. 

Utöver hårt arbete har det krävts stor kreativi-
tet i många delar. Det behövs hos dem som 
leder verksamheten för att kunna förutse 
vad som håller på att hända, bedöma vilka 
resurser som kan komma att krävas för att 
sedan disponera och styra dessa på bästa sätt. 

Kreativitet och ett visst mått av fantasi 
krävs också av varje enskild företagare i den 
vardagliga verksamheten för att undvika 
olyckor och förutse vad som kan komma att 
hända och därmed sätta in åtgärder i tid för 
att undvika detta. 

– Vi kallar det att skadeförebygga och 
det kan man göra på olika sätt. Ta hjälp av 
erfarna skadeförebyggare, minska riskerna 
och sprid dem. Naturens krafter kommer än 
mer i framtiden att påverka din verksamhet, 
säger Johan Litsmark, lantbruksspecialist 
på Länsförsäkringar. 

– Vi som försäkringsbolag måste också 
arbeta kreativt för att ha moderna och 
anpassade villkor som klarar morgondagens 
krav och större risker. Branden i Västmanland 
är ett tydligt exempel på hur väderbetingel-
serna samverkat för att skapa denna katastrof. 
Långvarig torka, extremt låg luftfuktighet 
och stark vind, säger Johan.

– Beslutsfattarna måste också se betydelsen 
av frivilligorganisationer i katastrofsituationer. 
Utan byalag, ideella krafter, lantbrukare 
och entreprenörer med maskinkapacitet och 
lokala LRF-avdelningar hade räddnings-
insatsen inte fungerat, fortsätter Johan. 

Rådiga människor fattade beslut, skapade 
nätverk via sociala medier och telefonkedjor. 
Djur och människor evakuerades och hittade 
nya stallar och tillfälliga boenden. 

Branden startade på torsdagen 31 juli. På 
söndagen fanns Länsförsäkringar på plats 
på de fyra kriscentren och hjälpte till med 
evakuering och utrustning för släckning. 
Vi svarade också på frågor och lyssnade på 
de drabbades berättelser. 

Nu när det akuta läget är över fortsätter 
arbetet och Länsförsäkringar har mellan 
600 och 700 skador att hantera; hem och 
byggnader, 9 000 hektar skog, brunna fordon, 

nedsotade bilar, evakueringskostnader. De 
flesta mindre skadorna är redan hanterade 
och klara. 

Det återstår dock mycket arbete för de som 
drabbats hårt. Ansvaret för brandbevak-
ningen vilar på markägarna. Elden har gått 
hårt fram och de träd som fortfarande står 
upp är ett livsfarligt hot eftersom rötterna 
ofta är avbrända och kan falla när man minst 
anar det. I området finns många mindre 
fastigheter med långa smala skogsskiften 
och Länsförsäkringar sköter brandbevak-
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– Vid en sån här stor olycka visar vi styrkan 
med att vara lokala, genom att snabbt finnas 
ute på fältet. Vi har svarat på frågor när man 
varit osäker på vad försäkringen gäller för. 
Eller bara funnits till hands när människor 
har velat prata. Många mådde väldigt dåligt, 
säger distriktschefen på Länsförsäkringar 
Bergslagen Linus Nordström. Han var på 
plats i ett av de fyra kriscenter som inrättats 
av de branddrabbade kommunerna. 

Linus har tillsammans med kollegorna Mia 
Karlström, Niklas Adolfsson och Anna-Karin 
Sjödal på de andra kriscentrerna, gjort stora 
insatser för att mildra effekterna av branden. 
Förutom att svara på frågor eller bara vara ett 
stöd, så har man handgripligen hjälpt till med 
att flytta djur eller att skaffa fram förnöden-
heter till de drabbade. Linus har själv fått 
många nya erfarenheter, både bra och dåliga.

– Det är otroligt att se vilken uppslutning 
och vilja att hjälpa till som finns människor 
emellan när det verkligen gäller. Tyvärr fanns 
det några som var lite för nyfikna vilket 
försvårade räddningsarbetet. Ytterligare 
andra som inte drabbats av branden försökte 
utnyttja situationen genom att lura till sig 
förnödenheter. Men de var dessbättre i 
minoritet, säger Linus.

Elisabeth Pettersson på Västerfärnebos 
prästgård var en av våra kunder som fick 

Uppskattat jobb på plats under branden

evakuera sina djur. Hon är även aktiv i LRF 
och var delaktig i att organisera hjälparbetet. 

– Linus och hans medarbetare var på 
plats redan i ett tidigt skede av branden. 
Förutom att bistå med att organisera hjälp-
insatserna, så hjälpte de även min familj att 
evakuera våra djur. 

Linus blir glad över att Länsförsäkringars 
insatser har blivit så uppskattade. Men han 
tycker det han själv bidragit med inte är så 
mycket att tala om.

För de som förlorat sina hem under storbranden är det en personlig tragedi 
och en känslomässigt tung börda att bära. Länsförsäkringar Bergslagen fanns 
på plats i katastrofområdet, för att stödja och hjälpa de som drabbats av 
brandkatastrofen.

Lantbrukare Elisabeth Pettersson samtalar med Linus Nordström under arbetet med att evakuera 
hennes kor.

– Det vore förmätet av mig att göra det. 
Jag såg otroliga prestationer från brandmän, 
organisationer och frivilliga. Alla slet som 
djur för att få bukt med branden och för att 
hjälpa sina medmänniskor. Det är verkligen 
något som är värt att uppmärksamma. Och 
även glädjas åt mitt i all den tragik som 
branden inneburit för många människor.  

ningen med hjälp av flyg. Markägarna ska 
inte gå in i skogen utan att först ha fått 
utbildning om farorna i området. 

Skogsbolagen arbetar nu för högtryck för 
att hitta de mest effektiva sätten för att upp-
arbeta och hitta avsättning för den stora 
volymen brandskadad skog. Det sågbara 
timret är fortfarande färskt, men tiden är 

Fortsättning från sidan 1

knapp innan möjligheten att såga är raderad. 
Framför sig har nu skogsägarna kostna-

der för att avverka och föryngra. Då är det 
tryggt att veta att försäkringen, tillsam-
mans med marknadens ersättning, för de 
skadade träden ger ett kapital för framtiden. 
Sedan återstår det för alla skogsägare att staka 
ut en riktning för det framtida skogsägandet. 

– Nu är spelplanen helt ny. Det gamla väl 
fungerande skogsbruket är utraderat, alla träd 
börjar på ruta ett. Ett stort kapital väntar på 
att omsättas i ny verksamhet. När väl chocken 
har lagt sig, går det förhoppningsvis att 
också se på denna situation som en möjlighet 
att utveckla sin verksamhet, avslutar Johan.  
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KRÖNIKA 

Det senaste decenniet har vi allt oftare 
drabbats av extremväder i Sverige. Stormarna 
Gudrun och Per, allvarliga skador på hus- och 
ladugårdstak på grund av stora snömassor. 
Branden i somras i Västmanland var av en 
storlek som inte setts i modern tid. Uppåt 
14 000 hektar skog och 25 byggnader brann 
ner eller brandskadades, och stora djurbesätt-
ningar fick evakueras. Strax därpå drabbades 
flera delar av landet av kraftiga regnoväder. 
På några få timmar skapade vattenmassorna 
kaos i trafiken, slog ut delar av elnätet och 
översvämmade fastigheter. 

Problemen som förutsågs av Klimat- och 
sårbarhetsutredningen 2007 är nu verklighet. 
Forskare och Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap är överens om att Sverige idag 
inte är tillräckligt väl rustat för framtida 
klimatförändringar: Vi kommer att drabbas 
av värre och mer frekventa översvämningar, 
stormar och skogsbränder redan under de 
närmaste decennierna. Vårt samhälle som 
bygger mycket på modern teknik är inte 

tillräckligt hållbart för den typen av stör-
ningar. Industrier, sjukhus och andra viktiga 
samhällsfunktioner är mycket känsliga. 

Andra exempel är dagvattenledningar 
och tunnlar som byggdes för ett halvt sekel 
sedan och som inte är anpassade för den här 
typen av väder. Färskvattenbrunnar och vatten-
täkter riskerar att förorenas när avlopps-
vattnet flödar fritt och våra elnät och trans-
formatorer är även de väldigt utsatta. 

Infrastrukturen under jord är långt mer 
eftersatt i vårt samhälle än motsvarande ovan 
jord. Oftast argumenterar vi för infrastruk-
tursatsningar på vägar och järnvägar eftersom 
de är påtagliga och tydligt märks när de inte 
fungerar.

Nu måste vi ändra på hur vi bygger och 
underhåller för ett mer robust samhälle. Jag 
säger vi, för ansvaret måste bäras av flera 
och samarbetet mellan stat, kommuner, 
myndigheter och näringsliv måste samordnas 
bättre. Alla måste delta i räddningsplikten 
för det som kommer plötsligt och oförutsett. 

Vi på Länsförsäkringar ger ekonomiska 
bidrag till forskning om klimatförändringens 
konsekvenser och satsar mycket tid och 
resurser på skadeförebyggande aktiviteter 
och åtgärder. Vi delar gärna med oss av 
kunskaper och erfarenheter. Politiker lägger 
fokus på att minska utsläppen av växthus-
gaser medan frågan om ett klimatanpassat 
och hållbart samhälle har kommit i skym-
undan. Ett problem är att det idag inte finns 
ett departement och en myndighet med ett 
tydligt ansvar för samordning av klimat-
anpassningen. Det här är en fråga som inte 
får läggas åt sidan.

Vi kan inte vänta på fler skyfall, stormar 
och skogsbränder. De utredningar och den 
forskning som hittills gjorts räcker för att 
regering, regioner, kommuner, myndigheter 
och näringsliv tillsammans kan gå från ord 
till handling. 

Carl Henrik Ohlsson,  
vd Länsförsäkringar Skaraborg

Extremvädren – hur får vi ett mer  
hållbart samhälle?
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Två år i rad, 2012 och 2013, har priserna på skogsmark i Sverige sjunkit, 
efter en lång period av stigande priser. När LRF Konsult summerar första 
halvåret 2014 visar statistiken att den nedåtgående trenden är bruten.

Stabila skogsmarkspriser  
– ökade regionala skillnader

Om prisstatistiken  
för skogsmarkspriser 

LRF Konsults prisstatistik grundas på 

genomsnittspriset på skogsmark för de 

fastigheter som förmedlats via LRF Konsults 

mäklare under perioden 1 januari till 30 

juni 2014. Statistiken redovisas på riksnivå, 

uppdelat i tre regioner. Vid varje årsskifte 

redovisas dessutom skogsmarkspriser på 

detaljnivå i tio geografiska områden.

Snittpriset för landet är oförändrat men 
skillnaderna inom landet ökar. I södra Sve-
rige har priserna stigit medan norra Sverige 
haft en fortsatt nedgång.

Priserna spretar i landet
Genomsnittspriset för skogsmark i Sverige 
är oförändrat jämfört med helåret 2013, 370 
kronor per m³sk (skogskubikmeter). Skill-
naden mellan norra och södra Sverige ökar 
dock. I södra Sverige steg priserna på 
skogsmark med fyra procent första halvåret 
2014. I Norrland däremot sjönk priserna 
med tre procent. Det är framförallt i Norr-
lands inland priserna fortsatt att sjunka 
medan priserna längs norrländska kusten 
står emot bättre. 

Köper du skogsmark i södra Sverige 
betalar du i genomsnitt 539 kronor per m³sk 
jämfört med 237 kronor per m³sk i Norr-
land. I mellersta Sverige är priserna ner en 
procent och här betalar du 385 kronor per 
m³sk. Fortfarande gäller det faktum, att det 
som marknaden anser är en ”bra fastighet” 
är marknaden också beredd att betala 
betydligt mer för. Det spretar dock mer 

jämfört med för bara ett halvår sedan och 
vissa fastigheter säljs till förvånansvärt 
höga priser, medan andra inte alls går lika 
bra. Vår bedömning är att detta beror av att 
antalet tillköp, det vill säga där grannfas-
tighetsägaren köper till ytterligare mark, 
har ökat. Om grannarnas intresse uteblir 
påverkar det såväl köpeskilling som tiden 
det tar att sälja fastigheten. Naturligtvis 
påverkar även fastighetens egenskaper 
såsom virkesförråd, vägnät, byggnader, 
arrondering och jaktmöjligheter fortfa-
rande värdet. Fastighetsmäklarens lokal-
kännedom och vetskap om vad marknaden 
efterfrågar är viktigare än någonsin för en 
lyckad försäljning, säger Markus Helin, 
chefsmäklare på LRF Konsult.

 Prognos för framtida prisutveckling
– Vid årsskiftet 2013/2014 såg vi svagt sti-
gande alternativt stillastående priser fram-
för oss under 2014. Den uppfattningen gäl-
ler fortfarande även om tecknen inte längre 
är lika tydliga. Marknaden står och väger. 
Vad som talar för stigande priser är den 
låga räntan, större efterfrågan av sågade 

trävaror på ett flertal av de stora markna-
derna och att sågverksindustrin ökar såväl 
produktion som lönsamhet. Den ökade 
efterfrågan inom sågverksindustrin har gett 
skogsägaren bättre betalt för för sitt tim-
mer. Däremot har priset på massaved inte 
utvecklats i samma utsträckning, kommen-
terar Markus Helin. 
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Lantbruk är en mångfasetterad bransch 
med många olika verksamheter med allt 
från det lilla fritidsjordbruket som blan-
dar boendemiljö, fritidsaktiviteter och 
företagande till de stora företagen med 
många anställda. Kraven på medarbetar-
nas kunskap varierar stort, från enklare 
sysslor till uppgifter som kräver olika 
typer av specialbehörigheter och certifikat. 

– Samtidigt engagerar vi ofta familje-
medlemmar, släktingar och närboende 
vid arbetstoppar, kvällar och helger som 
ofta är inte har utbildning för uppgifterna. 
Under de senaste fem åren har ungefär 
fem personer per år dött i olyckor inom 

lantbruket. Långt ifrån alla olyckor slutar så 
illa men en olycka kan förändra livet för dig 
och din familj, säger Rasmus Troedsson. 
Lantbruksspecialist på Agria Djurförsäkring.

Ett av problemen inom djurhållningen är 
arbeten med stora djur – som nötkreatur och 
hästar. Hur vi stallar de större djuren varierar 
och i hanteringen finns många manuella 
moment. Djuren flyttas, vägs, behandlas, las-
tas, transporteras och dessutom är den som 
gör det ofta ensam, vilket ökar riskerna.

– Nu när växtodlings- och betessäsongen 
till största del är avslutad och vi går in i 
höstens och vinterns mer rutinartade inom-
husarbete med djuren kan det vara ett bra 
tillfälle titta på vad som fungerade mindre 
bra och åtgärda inför nästa säsong, säger 
Rasmus. Till exempel kan det vara bra att 
titta på fållsystem för lastning, behandling 
på betet och rutinerna vid transport och 
tillsyn. När du stallar upp ser du vad som 

Minska riskerna för både dig själv och djuren
fungerar mindre bra i lokalerna och vad 
du kan göra för att minska olycksris-
kerna. Varför inte passa på att göra en 
säkerhet genomgång på gården. 

Vid planering av ny- eller ombyggnad 
är det viktigt att även tänka på en säker 
arbetsmiljö på ett tidigt stadium. Det är 
inte bara flödet av djur, foder och gödsel 
som du ska planera utan även den egna 
arbetsmiljön. Det kan handla om passa-
ger för människor, inspektionsgångar 
eller smarta grindsystem för sortering 
och behandling. 

Läs om Säker Gård och Säker Hästverksamhet, 
Länsförsäkringars skadeförebyggande 
arbete för lantbruket.

På Säkert bondförnufts webbplats får du  
konkreta tips om djurhållning. 

Jord- och skogsbruk är en av de 
mest skadedrabbade branscherna 
i Sverige. I en femtedel av alla 
olyckor inom lantbruket är djur 
inblandade.
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Ris och ros till ny  
skattereform för småföretagare

Förslaget innebär bland annat slopandet av 
periodiseringsfond, expansionsfond, skogs-
konto, skogsskadekonto, upphovsmanna-
konto och införandet av en ny så kallad. 
företagsfond där 40 procent av inkomsten 
kan avsättas. Det är endast ersättningsfonden 
av dagens fonder som föreslås vara kvar. 

– Det är ett oroväckande förslag för skogs-
sverige att slopa skogskontot och begränsa 
företagsfonden till 40 procent. Risken är att 
avverkningar i framtiden blir skattemässigt 
drivna istället för att avverka vid rätt till-
fälle, säger Urban Rydin, skattechef på 
LRF Konsult.

Det införs en förenklad räntefördelning 
som innebär att företagaren, utan att räkna 
på ett kapitalunderlag, ska få räntefördelning 
upp till ett halvt prisbasbelopp, som idag är 
strax över 22 000 kronor. Räntan i den full-

ständiga räntefördelningen sänks med 1,2 
procentenheter och den negativa ränteför-
delningen slopas. 

Utredningen föreslår även införandet av 
ett miljöanpassat skogsavdrag. Det innebär 
att begreppet rationaliseringsförvärv slopas 
i reglerna om skogsavdrag och istället med-
ges det snabbare skogsavdraget för samt-
liga förvärv. Vidare återställs penningvär-
desförsämringen i dagens beloppsgränser 
för marköverföringar (från 5 000 till 
35 000 kronor), all framtidsupplåtelser 
(från 5 000r till 10 000 kronor) och för 
beskattning av delägare i de flesta samfällig-
heter (från 600 till 1 500 kronor).

Genom förslaget att flytta fram det så 
kallade stickåret vid reavinstberäkningen, 
för fastigheter från 1952 till 1966, uppnår 
man stora förenklingsvinster. I praktiken 

betyder det att man vid beräkningen av rea-
vinstens storlek och återföringen av värde-
minskningsavdrag inte behöver beakta för-
hållandena före 1996. Det är en stor förenkling 
vid långa fastighetsinnehav.

Fler nyheter i förslaget 
•  Reglerna om aktiv och passiv närings-

verksamhet blir tydligare och det blir 
äntligen möjligt för lantbrukare att 
kunna beskatta terminer och optioner 
som hör till näringen som näringsinkomst.

•  De med förenklat årsbokslut behöver inte 
redovisa lager om tillgångarnas värde 
understiger ett halvt prisbasbelopp. En 
förenkling som dessutom ger högre 
direktavdrag.

•  Förslaget ger möjlighet till direktavdrag 
för inventarier som har ett anskaffnings-
värde på upp till ett prisbasbelopp. 

– Jag tycker det är mycket viktigt att 
positionera sig rätt inför förslaget. Alla 
enskilda näringsidkare bör  ta kontakt med 
sin deklarationsrådgivare för att gå igenom 
förslagens effekter. Under den tid som kvar-
står i det gamla systemet kan det vara viktigt 
att se till att planera för övergången och hur  
det nya systemet påverkar verksamheten. Det 
gäller i synnerhet de många småföretagare 
som står inför ett generationsskifte, avslutar 
Urban Rydin. 

Den nya regeringen fick den 8 oktober skatteförenklingsutredningens förslag. 
Det innebär stora förändringar i beskattningen för de enskilda närings-
idkarna och kan närmast beskrivas som en mindre skattereform. Förslaget 
är till stora delar goda nyheter för Sveriges närmare 700 000 småföretagare, 
men se till att redan nu planera för övergången till det nya systemet.
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Hela Sverige blir en region i EU

Det nya stödrättsvärdet kommer att bestå av 
två olika delar; Gårdsstöd på cirka 125 euro 
och Förgröningsstöd på cirka 68 euro vilket 
ger ett totalt värde på 193 euro per styck. 
Med en utjämning under sex år kommer alla 
tilläggsbelopp minska successivt till 2020.

Vad innebär förgröningspremie?
EU inför en förgröningspremie som ibland 
även kallas premie för miljövillkor. Under 
höstbruket har det varit svårt att planera för 
reglerna då inga beslut är fattade men för 
att få förgröningspremien ska tre kriterier 
vara uppfyllda. 
•  Diversifiering  

(du måste odla minst tre grödor). 
•  Ekologiska fokusarealer  

(bland annat träda).
•  Bevarande av permanenta gräsvallar  

ska vara kvar.
Har du mer än 30 hektar åkermark ska du 

ha minst tre grödor på gården. Den gröda du 
har mest av får maximalt täcka 75 procent 
av arealen och de två grödor du har mest av 
får tillsammans täcka maximalt 95 procent 
av arealen. Trädan räknas som en gröda 
och som ekologisk fokusareal och ska vara 
minst 5 procent.

Det införs en nötpremie för djur över tolv 
månader som beräknas ge som högst 800 
kronor per djur. Information hämtas från 
CDB och räknas per dag under perioden  

1 augusti–31 juli. För 2015 räknas det preli-
minärt från 1 januari till 31 juli.

Under en period var det på tal att brukarna 
skulle få nya stödrättsnummer, men nu är det 
beslutat att nuvarande stödrätter behålls. 
Stödrätter som inte används för att söka 
gårdsstöd dras in 2015.

Ännu finns inga skarpa förslag om lands-
bygdsprogrammet men en budget är presen-
terad och regelverk kommer senare i höst som 
den nya regeringen har möjlighet att påverka.

Extra stöd till unga
Från och med 2015 års ansökan inför EU 
ett extra stöd som betalas ut till brukare 

under 40 år och som är huvudansvarig för 
driften. Om du är huvudansvarig för driften 
får du stödet under max fem år och det går 
bra att fylla 40 år under femårsperioden. 

Om företaget startades 2013 kan brukaren 
ändå blir godkänd och får stödet i tre år för 
2015-2017. Det högsta belopp som betalas 
ut är för 90 hektar vilket motsvarar cirka 
5 000 euro per år. Det är 25 procent av stöd-
rätternas snittvärde för hela landet som läggs på 
den unge jordbrukarens aktiverade stödrätter. 

Önskar du hjälp med CAP-analyser kon-
takta LRF Konsults EU-rådgivare. 

Läs mer på www.lrfkonsult.se/euradgivare

Sverige kommer att gå från fem regioner till en region från och med år 2015. 
Utjämning av stödrättsvärdet innebär att alla får samma gårdsstöd 2020. 
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Om Länsförsäkringar Om LRF Konsult
Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäk-
ringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala 
länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkrings-
tjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, 
genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en 
trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som lea-
sing, avbetalning och lån.

LRF Konsult är Sveriges största rådgivnings- och redovisningsföretag med 
fler än 1 500 medarbetare. Våra specialister och rådgivare inom ekono-
mi, juridik, skatter, skog och fastighetsförmedling finns på över 135 orter 
över hela landet. 
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NOTISER 

Den 22 oktober slår portarna upp igen för Elmia Lantbruk som i 
år firar 40 år. I år är temat på mässan en ljusnande framtid och vad 
passar då bättre än att planera för din gårds framtid. Hos oss får du 
hjälp med hela ägarskiftet oavsett om din verksamhet stannar inom 
familjen eller byter ägare. Vi berättar gärna mer om vår nya 
maskinskadeförsäkring också. 

Kom lite närmare i vår monter som du hittar i B-hallen B03:46.

Länsförsäkringar har nöjda bankkunder 
Vi har Sveriges mest nöjda bankkunder på 
privatmarknaden enligt Svenskt kvalitets-
index SKI 2014.

SKI 2014 visade att kunderna har mycket 
höga krav på service och banktjänster och 
de anser att Länsförsäkringar lever upp till 
förväntningarna. 

– Tillgängligheten blir alltmer viktig. Kunderna lyfter särskild 
fram det fysiska mötet med bankpersonal som positivt. Men vi 
måste också ha en bra app och en funktionell webbplats, säger 
Mikael Swenson, bankchef på Länsförsäkringar Gotland.

  Läs mer om resultatet hos Svenskt kvalitetsindex.

Se över dina tak inför vintern
Snart är vintern här och det är hög tid att se över taken på 
gården. Kraftiga snöfall eller långvarigt snöande innebär 
risk för ras och skador på byggnader, människor och djur.

Undvik takskador
• Se särskilt över bärande konstruktioner.
• Finns rötskador eller rostangrepp?
• Är plåtar och tegel på tak hela och fast förankrade?
• Är alla bärande stolpar och takstolar förankrade?

  Läs mer om hur du undviker snöskador.

Prata ägarskifte med  
oss på Elmia och  
kom oss lite närmare

Knappen  
ökar tryggheten  
för lantbrukare

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

Ladda ner Knappen gratis från Appstore och Google Play.  
Förutom larm finns även följande funktioner i appen:
•  ”Följ mig”, en funktion som gör att vänner 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 tillbaka 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 nöd-
situation.

  Du kan se instruktionsfilmen om Knappen här.  
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