
Försäkringsbranschens anpassning till 

klimatförändringar som påverkar djur 
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Det vi är bäst på! 

Historia! 

Vi vet mycket om det som redan hänt, men har bara antaganden om utfallen i framtiden! 



  En del av premieintäkterna  

 avsätts årligen 

 
  Agria och SKK Forskningsfond för 

 hund och katt 

 
  Stiftelsen Hästforskning 

 

Stiftelsen Lantbruksforskning 

 

Mottagare är ffa forskare vid SLU, 

Norges Veterinärhögskola och 

Köpenhamns universitet 

 

Forskning till nytta för djuren 

Sedan 1938 sätter 
vi av pengar till 
forskning, för att 
ha mer kunskap i 
framtiden. 



Här ett axplock av kontaktytor, företag, 

myndigheter och organisationer som ingår i 

vår omvärldsbevakning 



2015 tillsatte Länsförsäkringar AB Per Holmgren & Johan Litsmark som 
naturskadespecialister, för att möta framtiden och ett förändrat klimat 
på ett mer aktivt sätt.  
Att de resurserna finns i moderbolaget är även till nytta för Agria. 
 



Vilken förändring är mest aktuell att anpassa till? 

Vad ska försäkringsbolaget anpassa till? 
• Är det befintliga problem i befintlig produktion 

som kommer inträffa med annan frekvens & 
magnitud? 

• Eller är det nya problem i befintlig produktion? 
• Eller är det nya/gamla problem i ny produktion? 
• Är det nya lagar & regler? 
• Är det nya nivåer av kunskap & krav hos kunder? 



Försäkrings-
lösningar 

Statliga/EU- Lagar 
& förordningar 

Djurhälso- & 
övervaknings-

program, 
branschregler 

Statliga/EU-
Ersättningssystem 

Försäkringar utgör bara toppen. 
Fundamenten måste finnas först. 
Gott om data är också viktigt  för att 
kunna räkna på försäkrings-
lösningarna. 



Försäkringsmarknaden – nedströms i kedjan 
Vi är inte ensamma på marknaden 
Här råder även konkurrens om återförsäkringspengarna 
- t.ex en tsunami vid ett Japanskt kärnkraftverk eller orkan i Florida 
driver upp priset på återförsäkring 
Återförsäkrarna är bra kontakter, de ger en second opinion kring 
affärscaset man jobbar med. Och de har ofta internationella 
erfarenheter kring t.ex de djursjukdomar vi befarar ska komma hit. 



Beståndsdelarna i våra försäkringar: 
• Allmänna bestämmelser – information & krav till följd av lagar mm 
• Våra grundläggande krav på anläggningen, om vi ska kunna försäkra 
• Försäkringsvillkoret – Just hönsförsäkringen är utvidgat från 1/1-18 till följd av 

kundönskemål och efterfrågan!  
Försäkringar är oftast frivilliga - kunden måste se nyttan & ha betalningsförmågan! 

Specifika klimatrelaterade sjukdomar vi 
inkluderat i försäkringarna de senaste 10 åren 
Bluethongue 2008 - svidknott 
Schmallenberg 2013 - svidknott 
Aviär Influensa 2018 – flyttfåglar 



TACK! 


