
En god bøf kræver hårdt arbejde. Udvid din dækning med vores særlige tilvalg, som dækker i en 
lang række situationer – fra folden til dyrskuepladsen.

Kødkvægsdækning – sikrer dig mod det meste
Tilvalget dækker en lang række situationer – bl.a., hvis dit kødkvæg:

 y  Bliver bidt af ulve eller hunde – eller dør i en ulykke

 y  Stikker af og forstyrrer trafikken eller gør skade på fortidsminder eller fredede arealer – fx 
gravhøje og mindesmærker

 y  Kommer til skade på dyrskuer eller stævner – herunder også skader på personer, der passer 
eller trækker kvæget

 y  Skal afhentes efter et færdselsuheld eller motorstop i forbindelse med dyrskuer eller stævner

 

Kælvningsdækningen – godt fra start, hver gang
Kalvens første tid er en risikofyldt periode. Kælvningsdækningen erstatter kalven eller koen, der 
dør under kælvning eller inden for kalvens første levedøgn. Den dækker desuden dyrlægens reg-
ning. I alt dækker vi dyrlægeomkostninger op til 5.000 kr. pr. kælvning – der er ingen selvrisiko.

Tilvalg til kvægsygdomsdækning 

De naturlige 
(til)valg til dit 
kødkvæg

Hverdage kl. 8-17,  
fredage kl. 8-16: 
44 74 71 12
landbrug@topdanmark.dk

Ved skade
Døgnet rundt: 
70 11 33 11
 > www.topdanmark.dk/landbrug

Tilbud og 
kundeservice

Vores tilvalg dækker det meste – 
fra folden til dyrskuepladsen.
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Undgå, at kvæget løber hjemmefra – få tjek på hegnet
 y Vi anbefaler et hegn med mindst tre el-tråde – sørg for, at græs og ukrudt ikke laver jord-
forbindelse

 y  Mål spændingsgiveren med et voltmeter – det skal vise mindst 5.000 volt

 y  Sørg for, at jordforbindelsen er tilstrækkelig

 y  Mål spændingen langt ude på hegnet – den skal altid være mindst 3.000 volt

 y  Undgå knuder og dårlige samlinger på tråden – brug de korrekte trådsamlere
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