
Fremtind Forsikring 
Boks 778 Sentrum, 0106 OSLO 
Foretaksregisteret NO 915 651 232

   SKADEMELDING LANDBRUK 
 Sau og lam - sykdom/ulykke 

Opplysninger om sykdommen/skaden (per dyr) 

 1 

Rase og øremerke 
   Sau       Lam

Født dato Død dato Død i utmark? 
    Ja       Nei 

Dødsårsak 

 2 

Rase og øremerke 

   Sau       Lam

Født dato Død dato Død i utmark? 

    Ja       Nei 

Dødsårsak 

 3 

Rase og øremerke 
   Sau       Lam

Født dato Død dato Død i utmark? 
    Ja       Nei 

Dødsårsak 

 4 

Rase og øremerke 

   Sau       Lam

Født dato Død dato Død i utmark? 

    Ja       Nei 

Dødsårsak 

 5 

Rase og øremerke 
   Sau       Lam

Født dato Død dato Død i utmark? 
    Ja       Nei 

Dødsårsak 

 6 

Rase og øremerke 

   Sau       Lam

Født dato Død dato Død i utmark? 

    Ja       Nei 

Dødsårsak 

 7 

Rase og øremerke 
   Sau       Lam

Født dato Død dato Død i utmark? 
    Ja       Nei 

Dødsårsak 

 8 

Rase og øremerke 
   Sau       Lam

Født dato Død dato Død i utmark? 
    Ja       Nei 

Dødsårsak 

 9 

Rase og øremerke 
   Sau       Lam

Født dato Død dato Død i utmark? 
    Ja       Nei 

Dødsårsak: 

10 

Rase og øremerke 
   Sau       Lam

Født dato Død dato Død i utmark? 
    Ja       Nei 

Dødsårsak 

11 

Rase og øremerke 

   Sau       Lam

Født dato Død dato Død i utmark? 

    Ja       Nei 

Dødsårsak 

12 

Rase og øremerke 

   Sau       Lam

Født dato Død dato Død i utmark? 
    Ja       Nei 

Dødsårsak 
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13 

Rase og øremerke 

   Sau       Lam

Født dato Død dato Død i utmark? 

    Ja       Nei 

Dødsårsak 

14 

Rase og øremerke 
   Sau      Lam

Født dato Død dato Død i utmark? 
    Ja       Nei 

Dødsårsak 

15 

Rase og øremerke 
   Sau      Lam

Født dato Død dato Død i utmark? 
    Ja       Nei 

Dødsårsak: 

16 

Rase og øremerke 
   Sau      Lam

Født dato Død dato Død i utmark? 
    Ja       Nei 

Dødsårsak 

17 

Rase og øremerke 
   Sau      Lam

Født dato Død dato Død i utmark? 
    Ja       Nei 

Dødsårsak 

18 

Rase og øremerke 

   Sau      Lam

Født dato Død dato Død i utmark? 

    Ja       Nei 

Dødsårsak 

19 

Rase og øremerke 
   Sau      Lam

Født dato Død dato Død i utmark? 
    Ja       Nei 

Dødsårsak 

20
Rase og øremerke 

   Sau      Lam

Født dato Død dato Død i utmark? 

    Ja       Nei 

Dødsårsak 

Opplysninger om normaltapet (dyr som ikke døde i utmark) 
Tapte dyr første året før skadeåret    Tapte dyr andre året før skadeåret   Tapte dyr tredje året før skadeåret 

Sau Sau Sau

Lam Lam Lam 

Hvor mange dyr var det i besetningen før dyret/dyrene døde eller ble avlivet? 
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