
Svenska Jägareförbundets rovdjursförsäkring genom Agria 
försäkringen är en kollektiv medlemsförsäkring för svenska jägareförbundet, ansökan behövs inte 

 
ersättning betalas för:  

 rovdjursskada på hund som uppkommit under jakt, jaktträning eller förberedelser för 
jakt. 

 försäkringen ersätter medicin som är ordinerad av veterinär i samband med 
behandling av rovdjursskada. 

 hund som dör till följd av rovdjursskada. 

Försäkringen gäller för hund som ägs eller är inlånad av fullt betalande medlem i 
svenska jägareförbundet (sjf). 
 
 Försäkringen är en kombinerad liv- och veterinärvårdsförsäkring, dvs att max 
utbetalas 25 000 kr för både liv och veterinärvård sammanlagt. 
den gäller för skador som orsakats av varg, lo, björn, järv och örn. För 
rovdjursskadat/dödad hund krävs intyg från tillsynsman utsedd av SJF eller intyg 
från veterinär. 

 

hundar upp till 2 år och över 10 år  15.000 sek  

hundar över 2 år och upp till 10 år 

försäkrade i agria  
25.000 sek  

hundar över 2 år och upp till 10 år 

som inte är försäkrade i agria  
 20.000 sek  

alla dessa tre ersättningsnivåer utgör 1.000 sek ersättning för medicin. 
 

om hunden har en Agria livförsäkring och hundens värde överstiger 25 000 kr går den 
enskilda försäkringen in och täcker ersättning upp till hunden marknadsvärde, dock högst 
med den enskilda försäkringens belopp. 
 
beloppet som hunden har att utnyttja är en pott som ersätter liv och/eller veterinärvård. 
detta innebär att om hunden veterinärbehandlats för x kronor ska den summan avräknas 
från liversättningen om hunden måste avlivas. vidare ersätter försäkringen 
medicinkostnader om 1 000 kronor i anslutning till den akuta skadan. medicinen ska vara 
receptföreskriven, utlämnad eller uthämtad på apotek inom en vecka från 
veterinärvårdsbesöket. försäkringen har ingen självrisk. 
 
länsstyrelsen ersätter dessutom alla rovdjursskadade- och dödade hundar med fasta 
summor för: · veterinärvård  och · liversättning 
 
dessa belopp är schablonbelopp som alltid betalas ut efter att djuret inspekterats av 
länsstyrelsens inspektör och avser skadestånd för rovdjursdödad hund. dessa belopp 
behöver vi inte avräkna från ersättningen. 
 
det är viktigt att framhålla att jägareförbundet inte värderar hundar efter formella meriter. 
det vill säga att en omeriterad hund eller en blandrashund kan vara väl så bra jaktligt sätt. 
 
men viktigt att komma ihåg är att försäkringstagaren får inte gå med vinst. 


