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

 SKADEMELDING LANDBRUK 
 Storfe-sykdom/ulykke 

Opplysninger om sykdommen/skaden (per dyr) 

1 

Når oppdaget du 
sykdommen/ulykken?  
Oppgi dato 

Når tilkalte du  
veterinær? Oppgi dato

Når døde/ble dyret 
avlivet? Oppgi dato

Kalvingsdato Insemeneringsdato

Rase/kjønn/øremerke Vekt Født dato Død dato Markedspris i kr (uten mva.) 

Dødsårsak Er dyret kjøpt? 

  Ja      Nei 

Hvis ja, når og av hvem? 

2 

Når oppdaget du 
sykdommen/ulykken?  
Oppgi dato 

Når tilkalte du  
veterinær? Oppgi dato 

Når døde/ble dyret 
avlivet? Oppgi dato 

Kalvingsdato Insemeneringsdato 

Rase/kjønn/øremerke Vekt Født dato Død dato Markedspris i kr (uten mva.) 

Dødsårsak Er dyret kjøpt? 

  Ja      Nei 

Hvis ja, når og av hvem? 

3

Når oppdaget du 
sykdommen/ulykken?  
Oppgi dato 

Når tilkalte du 
veterinær? Oppgi dato 

Når døde/ble dyret 
avlivet? Oppgi dato 

Kalvingsdato Insemeneringsdato 

Rase/kjønn/øremerke Vekt Født dato Død dato Markedspris i kr (uten mva.) 

Dødsårsak Er dyret kjøpt? 

  Ja      Nei 

Insemeneringsdato 

4

Når oppdaget du 
sykdommen/ulykken?  
Oppgi dato 

Når tilkalte du 
veterinær? Oppgi dato 

Når døde/ble dyret 
avlivet? Oppgi dato 

Kalvingsdato Insemeneringsdato 

Rase/kjønn/øremerke Vekt Født dato Død dato Markedspris i kr (uten mva.) 

Dødsårsak Er dyret kjøpt? 

  Ja      Nei 

Hvis ja, når og av hvem? 

5
Når oppdaget du 
sykdommen/ulykken?  
Oppgi dato 

Når tilkalte du 
veterinær? Oppgi dato 

Når døde/ble dyret 
avlivet? Oppgi dato 

Kalvingsdato  Insemeneringsdato 

Rase/kjønn/øremerke Vekt Født dato Død dato Markedspris i kr (uten mva.) 

Dødsårsak Er dyret kjøpt? 

  Ja      Nei 

Hvis ja, når og av hvem? 

Opplysninger om sykdommen/skaden (per dyr) 
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 Storfe-sykdom/ulykke 

6 

Når oppdaget du 
sykdommen/ulykken?  
Oppgi dato 

Når tilkalte du 
veterinær? Oppgi dato

Når døde/ble dyret 
avlivet? Oppgi dato

Kalvingsdato Insemeneringsdato

Rase/kjønn/øremerke Vekt Født dato Død dato Markedspris i kr (uten mva.) 

Dødsårsak: Er dyret kjøpt? 

  Ja      Nei 

Hvis ja, når og av hvem? 

7 

Når oppdaget du 
sykdommen/ulykken?  
Oppgi dato 

Når tilkalte du 
veterinær? Oppgi dato 

Når døde/ble dyret 
avlivet? Oppgi dato 

Kalvingsdato  Insemeneringsdato 

Rase/kjønn/øremerke Vekt Født dato Død dato Markedspris i kr (uten mva.) 

Dødsårsak Er dyret kjøpt? 

  Ja      Nei 

Hvis ja, når og av hvem? 

8

Når oppdaget du 
sykdommen/ulykken?  
Oppgi dato 

Når tilkalte du 
veterinær? Oppgi dato 

Når døde/ble dyret 
avlivet? Oppgi dato 

Er dyret kjøpt? 

  Ja      Nei 

Hvis ja, når og av hvem? 

Rase/kjønn/øremerke Vekt Født dato Død dato Markedspris i kr (uten mva.) 

Dødsårsak Er dyret kjøpt? 

  Ja      Nei 

Insemeneringsdato 

Opplysninger om normaltapet 
Hva er normaltapet? 
Angi normaltapet (som er et gjennomsnitt av tap i dyrebesetningen de  
3 siste årene, før inneværende år) 

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

Hvor mange kyr og  
drektige kviger? 

Hvor mange ungdyr 
under 6 måneder? 

Hvor mange ungdyr over 6 
måneder? 

Har du fått slakteoppgjør? 

     Ja      Nei 
Hvis ja, send kopi av  
slakteoppgjøret til oss   

Avregning eller kassasjonsbevis 
  Følger vedlagt      Blir ettersendt 

Hvis dyret/dyrene døde eller ble avlivet uten at veterinær kunne tilkalles, må uhildede personer bekrefte at opplysningene 
i oversikten over tapte dyr er korrekte. 
Sted og dato Underskrift Sted og dato Underskrift

  Følger vedlagt      Blir ettersendt 
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