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Styret i Pelsdyrtrygdelaget. Fra venstre adm. dir. Knut Berg, Monica Friheim, Bjørnar Berg,
styreleder Bertran Trane Skadsem, nestleder Henning Dalbakk, Ole Nese og Atle Roger
Evebø.



Årsberetning 2018

Pelsdyrtrygdelaget (Norges Pelsdyralslags Gjensidige Pelsdyrtrygd) er et gjensidig
forsikringsselskap som tilbyr forsikring av rev og mink til norske pelsdyroppdrettere.

Selskapet har som mål å ha en høy oppslutning fra norske pelsdyroppdrettere og søker
å oppnå dette gjennom egen dekning og avtale med andre forsikringsselskap samt å
tilby en fullverdig og konkurransedyktig forsikringsdekning.

Selskapets kontor er i Oslo, hvor det er samlokalisert med samarbeidspartner Norges
Pelsdyralslag.

Forsikringsvirksomheten

Omfang
Pelsdyrtrygdelagets hoved forsikring omfatter avlsdyr i pelsdyrgården og dyr under
transport med egne transportmidler. Valpeforsikring er en korttids utvidelse av
avlsdyrforsikringen. I tillegg tilbyr Pelsdyrtrygdelaget forsikring i forbindelse med
dyretransporter. Forsikringen dekker skade ved tap av dyr på grunn av sykdom,
ulykke eller rømning. For å utvide dekningsomfanget av forsikringen har
Pelsdyrtrygdelaget avtale med Gjensidige som sikrer den enkelte forsikringstaker ved
tap av dyr som følge av brann og naturskade samt avbrudd forårsaket av de samme
årsaker. Avtalen med Gjensidige omfatter videre rettshjelp og yrkesskadeforsikring
for ulønnet arbeid i pelsdyrproduksjonen.

De fleste pelsdyroppdretterne er som følge av fôrleverandørenes vedtekter pliktige til
å holde dyrene forsikret. Tilsvarende forsikringsplikt gjelder for oppdrettere med
driftskredittordning i bank, oppdrettere som benytter seg av auksjonsselskapenes
valpelån, Norges Pelsdyralslags låneordninger for dyr og for medlemmer av
Pelsdyrnæringens Markedsutjevningsfond. Dette sammen med konkurransedyktige
forsikringsvilkår og forsikringspremie, bidrar til at en svært stor andel av den norske
pelsdyrbestanden er forsikret i Pelsdyrtrygdelaget.

Det var forsikret 20 000 sølvrev- og 5 800 blårevtisper i 2018. Samlet antall
forsikrede sølvrevtisper økte med 2 500 fra 2017 til 2018, og antall blårevtisper ble
redusert med 700. Det var forsikret 138 000 minktisper, og det er tilnærmet uforandret
fra året før.

Antallet forsikringstakere var 185 og det er 30 færre enn året før. Antall tisper pr.
forsikringstaker har vist en økning fra 2017.

Forsikringsvilkår
Pelsdyrtrygdelagets forsikringsvilkår er underlagt de krav som forsikringsavtaleloven
stiller, og forsikringsvilkårene er tilpasset de årstidsvariasjoner som er i en
pelsdyrbestand.

Høsten 2016 ble det besluttet å oppheve restriksjonen om import av mink fra
Danmark.  Videre ble det besluttet at smittestatus til eksportbesetningen og
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nabobesetninger skal godkjennes av Norges Pelsdyralslag før import foretas.  Dette
kravet er besluttet videreført.

Videre ble det besluttet å videreføre kravet om vaksinering av minkvalper mot
lungebetennelse for besetninger med over 1 500 avlstisper.

Fornyelse og tegning av forsikring skjer ved årlig innsendelse av deklarasjonsskjema
for henholdsvis avlsdyr og valper. Hovedtyngden av forsikringstakerne oppnår 40 %
rabatt i premien for mer enn fire skadefrie år. Forsikringstakere som oppfyller
FarmSert sine krav til et sertifisert pelsdyrhold får 20 prosent premierabatt.

Forsikringspremie
Premieinntektene i 2018 var kr 2,1 millioner. Tilsvarende premieinntekt for 2017 var
kr 2,3 millioner.  Det var ingen endring i premiesatsene fra 2017 til 2018. Om lag 90
prosent av premieinntektene kommer fra forsikring av mink og 10 prosent fra rev.

Skader og erstatninger
Det ble i 2018 foretatt erstatningsutbetaling på til sammen kr 159 000 knyttet til tap
av dyr i fem besetninger.  Tapene skjedde i 2017. Det er i regnskapet for 2018 foretatt
en erstatningsavsetning på kr 200 000 knyttet til foreløpig beregnet skadeomfang for
uoppgjorte skader i fire besetninger i 2018. Erstatningsavsetningen er halvert fra
utgangen av 2017.

I 2018 er det ikke utbetalt erstatning for skader knyttet til avtalen med Gjensidige.
Ved tap av dyr som erstattes av Gjensidige, benyttes samme prinsipp som hos
Pelsdyrtrygdelaget ved beregning av erstatning. Dette, samt gjensidig informasjon og
orientering, gjør at Pelsdyrtrygdelaget har et nært samarbeid med Gjensidige både i
enkeltsaker og i spørsmål av generell karakter.

Sykdoms- og skadeforebyggende arbeid

Bekjempelse av plasmacytose
Effektiv bekjempelse av plasmacytose er ett av målene i handlingsplanen for
dyrevelferd i pelsdyrnæringen. Det ble gjennomført omfattende blodprøvetesting
også i 2018. Pelsdyrtrygdelaget har i 2018 bidratt med kr 1,3 mill. til refusjon av
kostnader og tilskudd forbundet med sanering. Dette gjelder saneringer som ble
gjennomført ved årsskiftet 2017/18 og det var sju forsikringstakere med til sammen
15 000 tisper som gjennomførte sanering. Ved årsskiftet 2018/19 er det seks
besetninger som gjennomfører sanering. Næringas regelverk knyttet til bekjempelse
av plasmacytose ble gjennomgått i 2018, og enkelte endringer ble foretatt.

Vaksine- og alarmtilskudd
Pelsdyrtrygdelaget refunderte 35 % av vaksinekostnaden ved vaksinering av mink
mot smittsom lungebetennelse i 2018. Vaksineringen er et krav for besetninger med
mer enn 1 500 minktisper. Refusjon knyttet til vaksine hadde en kostnad på kr
450 000.

Ved montering av alarm i pelsdyrhusene refunderer Pelsdyrtrygdelaget 20 prosent av
kostnaden og maksimalt refusjonsbeløp er kr 25 000 pr. pelsdyrgård.
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Organisasjon og administrasjon

Det er én ansatt i selskapet. Pelsdyrtrygdelaget har avtale om kjøp av nødvendige
tjenester med Norges Pelsdyralslag.

Virksomheten legger vekt på godt arbeidsmiljø og likestilling mellom kjønnene.
Styret har i 2018 bestått av en kvinne og fire menn. Selskapets ansatte er mann.
Selskapet har som mål at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn
ved ansettelser og ved valg av styremedlemmer.

Et nytt regelverk for forsikringsvirksomhet (Solvens II) er gjort gjeldende med
bakgrunn i EU-regelverk. Dette har store konsekvenser for små foretak. Arbeidet med
tilpasning til nytt regelverk er videreført i 2018, og det er innleid ekstern hjelp til deler
av arbeidet. Styret har i løpet av 2018 vedtatt ulike styringsdokument og strategier, og
det er foretatt risikoanalyser som er oversendt til Finanstilsynet.  Finanstilsynets
tilbakemeldinger vurderes å være tilfredsstillende.

Det ble i 2018 ikke foretatt endring i selskapets vedtekter.

Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø.

Risikostyring

Pelsdyrtrygdelagets system for risikostyring ivaretas av risk management-,
compliance-, intern revisjon og aktuarfunksjonen.  Det utarbeides jevnlig
risikorapporter som sendes styret for gjennomgang og beslutning.

Selskapets risikoappetitt fastsettes av styret og kapitaldekningen målt ved bruk av
standardmodellen i Solvens II skal ikke komme under 110 %.

Fremtidig utvikling og risiko

Pelsdyrtrygdelaget har som målsetting å beholde sin høye markedsandel for
pelsdyrforsikring. Selskapet har fokus på administrasjonskostnadene,
skadeutbetalingene og bestandspremien. Likeså har selskapet stor oppmerksomhet
knyttet til plassering og avkastning på finansielle eiendeler.

Pelsdyrtrygdelagets prinsipper for risikostyring er nedfelt i eget dokument som årlig
behandles av styret. Selskapet skal drives i samsvar med de prinsipper som er lagt til
grunn for selskapets konsesjon, og for øvrig i henhold til vedtekter og strategiplaner.

Styret gjennomfører årlig en vurdering av risiko i selskapet (ORSA). Dette omfatter
risiko knyttet til forsikringsvirksomheten, finansforvaltning og støtteaktiviteter.
Selskapet vurderer spesielt at avkastningsrisiko og forsikringsrisiko er sentrale
risikoer. Administrative krav som følge av gjennomføring av Solvens II vil også ha
betydning for Pelsdyrtrygdelaget fremover.
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Pelsdyrtrygdelagets avtale med Gjensidige om reforsikring ble etter initiativ fra
Pelsdyrtrygdelaget endret med virkning fra 1. februar 2015. Avtalen kom ikke til
anvendelse i 2018 og er fornyet for 2019.

Norsk pelsdyrnæring er satt under sterkt politisk press og resultatet av den politiske
behandlingen vil ha betydning for fremtiden til Pelsdyrtrygdelaget.  Styret holder seg
godt orientert om den politiske utviklingen som vil ha stor betydning for selskapets
forsikringstakere og deres fremtidige forsikringsbehov.

Resultat og økonomisk stilling

Erstatningskostnader

Brutto erstatningskostnader er på til sammen kr 158 831 i 2018. I regnskapet pr. 31.
desember 2018 er erstatningsavsetningen satt til kr 200 000. Avsetningen skal dekke
erstatninger for skader som er oppstått, men som ikke er utbetalt ved utgangen av året.

Forsikringstekniske administrasjonskostnader

De totale forsikringsrelaterte administrasjonskostnadene er kr 5 053 977.
Inkludert i administrasjonskostnadene er kr 1 805 013 som er knyttet til refusjon av
vaksinekostander og bidrag til plasmacytosesanering. Formuesskatt på kr 136 941 er
inkludert i beløpet.

Kapitalforvaltning

Pelsdyrtrygdelagets virksomhet er i stor grad basert på at kapitalinntektene skal gi et
betydelig bidrag til selskapets virksomhet.

Risikoprofilen for oppgjørs-, markeds-, kreditt- og likviditetsrisiko skal være lav til
moderat.  Risikoprofilen styres gjennom valg av instrumenter som er tilgjengelig for
forvaltningsporteføljen, plasseringsbegrensninger og risikorammer.

Mesteparten av kapitalen plasseres i rentepapirer eller andre verdipapirer med lav
risiko. Ved utgangen av 2018 var markedsverdien av rentepapirer og kapitalsikrede
papirer 83 %, mens andelen plassert i aksjeinvesteringer utgjorde 17 %.

Finansforvaltningen er utkontraktert til Storebrand, og kapitalen forvaltes etter
retningslinjer som er fastsatt av styret. Storebrand rapporterer månedlig gjennom
avkastningsrapporter hvor avkastningen siste måned og hittil for året for de enkelte
aktivaklassene fremkommer.  Videre rapporteres det om selskapets forvaltning ligger
innenfor rammer gitt av styret og øvrig regelverk samt at dette vurderes regelmessig
av risikostyringsfunksjonen.

Etter en god start på året hadde Oslo Børs en svak utvikling i 4. kvartal 2018. Pr.
utgangen av 3. kvartal 2018 viste regnskapet en verdiøkning på kr 1,9 mill., mens
årsregnskapet viser en verdireduksjon på kr. 263 707.
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Tillitsvalgte

Styret
Leder: Bertran Trane Skadsem
Nestleder: Henning Dalbakk
Styremedlemmer: Bjørnar Berg

Ole Nese
Monica Friheim

1. varamedlem: Knut Jarle Lehre til 30. mai
Kjell Hodne fra 30. mai

2. varamedlem: Geir Brattebø til 30. mai
Knut Jarle Lehre fra 30. mai

3. varamedlem: Kjell Hodne til 30. mai
Sigbjørn Kirkebøen fra 30. mai

Valgnemnd
Til 30. mai.
Leder: Odd Niklas Haugrønning
Medlemmer: Odd Harald Nordsveen

Odd Henning Brungot
Finn Årdal
Atle Hauge

Fra 30. mai.
Leder: Atle Hauge til 17. desember*

Monica Friheim fra 17. desember
Medlemmer: Finn Årdal

Mari Indergård
Lodve Haaland
Monica Friheim til 17. desember
Arne Erik Evja fra 17. desember

*Atle Hauge fratrådte sitt verv etter eget ønske og valgnemnda konstituerte seg selv med ny leder og 1.
varamedlem tiltrådte nemnda.

Årsmøtets ordførerskap
Årsmøtets ordfører: Øystein Storholm
Årsmøtets varaordfører: Kjell Hodne til 30. mai

Reidar Helgesen fra 30. mai

Revisor
PricewaterhouseCoopers AS v/statsautorisert revisor Magne Sem
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Notater
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Notater
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Pelsdyrtrygdelaget

Besøksadresse: Økern Torgvei 13, Oslo
Postadresse: Postboks 175 Økern, 0509 Oslo

Telefon: 47 80 72 00
E-post: post@norpels.no

www.norpels.no

mailto:post@norpels.no

