LDM tilpasser

antibiotikaordningen
En tilpasset LDM antibiotikaordning betyder, at første uheld kan dækkes uden selvrisiko
Ved Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter

A

rla Foods’ krav om erstatning for hele

Brand og LDM, at man kan få dækket al kas-

tankvognslæs har affødt en række

seret mælk ved første uheld med antibiotika i

ændringer i forsikringsselskabernes

mælk, hvis man tegner en mælkeforsikring hos

tilbud til mælkeproducenter. Tidligere var

Alm. Brand. Mælkeforsikringen indgår i en fuldt
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kombineret ansvarsforsikring, som udover egen

ene om at tilbyde først en forsikring og senere

mælk blandt andet også omfatter produktan-

en ordning, som dækkede op til 85 pct. af egen

svar og I/K-dækning, som er forsikringssprog

mælk, som blev kasseret eller fradraget på

for tankvognlæs.

grund af forurening med antibiotika.

Hvis man ikke tegner nogen mælkeforsik-

Mælkeforsikringen vil normalt have en

ring hos et forsikringsselskab, er egen mælk

selvrisiko, men LDM-medlemmer får dækket

stadig dækket med op til 85 pct. fra LDM’s

men Arla Foods’ krav om erstatning af hele

selvrisikoen som del af medlemskabet. Alle

ordning. Man skal dog være opmærksom på,

vognlæs har affødt et behov for tilretning af

LDM’s medlemmer har adgang til at tegne den-

at den samlede kasse med de 300 kr. fra hvert

LDM’s ordning.

ne forsikring, også selv om man ikke benytter

medlemskontingent kun har været tilstrækkeligt

Alm. Brand i forvejen.

til at dække uheld på op til cirka 15.000 kr.

LDM’s ordning fortsætter også efter nytår,

Ny Alm. Brand aftale

Hvis man har dækning for egen mælk i et

fuldt ud de senere år.

Alm. Brand har hidtil administreret LDM’s

andet selskab, indgår selskabets selvrisiko som

antibiotikaordning samtidig med, at de tilbyder

skade i LDM’s ordning. Det vil sige, at man

ningen dækker fra nytår afhængig af, hvilken

I tabellen fremgår det, hvordan LDM-ord-

LDM’s medlemmer rabat på landbrugsforsik-

kan få dækket op til 85 pct. af selvrisikoen fra

type uheld det drejer sig om, og hvor man

ringer. Fra nytår sikrer en ny aftale mellem Alm.

LDM’s ordning.

eventuelt har tegnet forsikring.

Dækningsomfang ved første uheld med antibiotika pr. år for LDM-medlemmer
Kassering inden levering

Tankvognsfund eller mejerifund

Antibiotikaforurening skal

Uden produktansvar

Med produktansvar

dokumenteres af mejeri eller

(ingen erstatningsansvar for

(erstatningsansvar for forurening

analyseinstitut

forurening af andres mælk)

af andres mælk)

Ingen mælkeforsikring

LDM's ordning dækker op til 85

LDM’s ordning dækker værdi af

LDM’s ordning dækker værdi af op

eller kun produkt-

pct. af den kasserede mælk, dog

op til 85 pct. af leveret mælk, dog

til 85 pct. af egen mælk i læsset,

ansvarsforsikring

højest for to dages produktion

højest for to dages produktion

dog højest for to dages produktion

Fuld mælkedækning

Fuld dækning for kasseret mælk,

Fuld dækning for kasseret eller

Fuld dækning for værdi af al

hos Alm. Brand

ingen selvrisiko

fradraget mælk, ingen selvrisiko

kasseret mælk, ingen selvrisiko

Fuld mælkedækning i

LDM's ordning dækker op til 85

LDM’s ordning dækker op til 85

LDM’s ordning dækker op til 85 pct.

andet selskab end

pct. af selvrisikoen

pct. af selvrisikoen

af selvrisikoen

Alm. Brand
Det gælder for samtlige dækninger, at andre dækninger skal være udnyttet, før LDM’s ordning træder i kraft. LDM’s ordning dækker ikke og deltager ikke i dækning af
kasseret mælk på grund af andre kvalitetsbrister end antibiotikaforurening. LDM’s ordning dækker ikke og deltager ikke i dækning af bod, omkostninger eller fradrag
ud over 100 pct. af den leverede eller kasserede mælk.
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