
  
 

Basisforsikring mod stormfald - bemærkninger  

De Danske Skovdyrkerforeninger administrerer tegning af forsikringerne samt præmieopkrævning for 
Codan Forsikring A/S.   

Basisforsikringen er en forudsætning for, at der kan udbetales tilskud ved stormfald efter loven om 
stormflod og stormfald. Man kan ikke længere søge om tilskud til gentilplantning efter stormfaldene i 1999, 
2005 eller 2013.  Yderligere informationer om selve tilskudsordningen og lovgivningen kan findes på 
Miljøstyrelsens hjemmeside.   

Udover at give adgang til tilskudsordningen kan forsikringen yde en erstatning på 3.000 kr./ha stormfald  

Forsikringsåret løber fra 1.9. -31.8.   

  

Tegning og ændring af forsikring  

Bortset fra tegning fra før 1. september 2001, er der begrænsninger i adgangen til at tegne og ændre 
forsikringen, såfremt forsikringstageren skal sikre sig muligheden for at få tilskud til gentilplantning.  

I følgende tilfælde kan der således tegnes eller ændres i eksisterende forsikring:  

• Efter ejerskifte kan den nye ejer overtage en eksisterende forsikring eller nytegne en 
forsikring. 

• Nytegningen kan ved ejerskifte ske, uanset om der allerede fandtes en forsikring på 
ejendommen. Forsikringen skal dog tegnes inden for seks måneder efter overtagelsesdatoen.  

• Ejere af skovarealer, der nytilplantes, kan tegne forsikring for disse arealer. Forsikringen skal 
dog tegnes senest fem år efter tilplantningens påbegyndelse.   

Som udgangspunkt skal alle skovbevoksede arealer på en ejendom forsikres. Ejeren kan dog i visse tilfælde 
vælge at blot forsikre dele af de skovbevoksede arealer:  

• Såfremt skovstykker er fysisk adskilte (med en afstand på mindst 50 m eller adskilt af 
primærruter, motor- og trafikveje eller jernbaner) kan et eller flere af disse skovstykker 
udelades af det forsikrede areal.  

• Ved sammenhængende skovarealer, der ligger på flere noteringsejendomme, kan de 
bevoksede arealer på en eller flere af disse noteringsejendomme udelades af det forsikrede 
areal (opmærksomheden henledes på, at ejendommen på ét ejendomsnummer kan bestå af 
flere noteringsejendomme).  



 

• Tilkøbt skov, der støder op til allerede forsikret skov og som lægges ind under samme 
noteringsejendom.  

Opsigelse af forsikringen  

Forsikringstageren kan opsige sin forsikring med en måneds varsel til en 1. september. Dog kan forsikringen 
ved ejerskifte opsiges med virkning fra ejerskifte-dagen.  

Forsikringstagere, der ikke betaler deres præmier inden 28 dage efter sidste betalingsfrist, slettes i 
ordningen. Der bør dog rykkes for manglende indbetaling inden da - og forsikringstager bør informeres om 
konsekvenserne ved manglende indbetaling/opsigelse (ejendommen det kan først genforsikres ved 
ejerskifte). Se ”foreningsproceduren over policehåndtering” samt skema med diverse standardskrivelser.  

Den praktiske administration  

Kontakten til forsikringstageren varetages af den lokale forening, mens sekretariatet ajourfører den 
centrale database, informerer Stormrådet og Codan Forsikring samt udskriver nye og ændrede policer.  

Arbejdsgangen er skitseret i ”foreningsproceduren over policehåndtering”, men her følger enkelte vigtige 
punkter:  

- Foreningen kontrollerer rigtigheden af oplysningerne i begæringen (herunder om ejeren kan tegne 
forsikring i henhold til lov om stormflod og stormfald jvf. det ovenfor anførte: Ved ejerskifte og ved 
skovrejsning). Såfremt det ikke er ejendommens samlede bevoksede areal, der forsikres, kontrolleres 
endvidere tilstedeværelsen af kort med udpegning af det forsikrede areal samt hvorvidt betingelserne er 
opfyldte for forsikring af kun dele af ejendommens bevoksede arealer (jvf. ovenfor).  

- Policenummeret som påføres begæringen består af foreningsforkortelsen på tre bogstaver, en bindestreg 
og et medlemsnummer. Såfremt der er tale om ikke-medlemmer, udskiftes det første bogstav i 
foreningsforkortelse med et X.  

- Nye forsikringstagere, der kommer til i løbet af forsikringsåret, skal kun betale en forholdsvis andel af 
årspræmien (bestemt af det antal dage, der resterer indtil kommende 1. september). Foreningen fakturerer 
præmien i forbindelse med fremsendelse af police. Dækningen træder i kraft 14 dage efter at foreningen 
har modtaget begæringen.  

- Da præmien fastsættes ud fra løv- og nåletræsarealets størrelse, skal forsikringstageren også indberette 
ændringer heri.   

- Opsigelse af forsikringer bør ske skriftligt – under alle omstændigheder bør I udsende en skriftlig 
bekræftelse på opsigelsen. Opsigelsen indsendes til sekretariatet ved påtegning på en kopi af policen. Det 
er vigtigt at man skriver hvorfor forsikringen opsiges (salg, manglende betaling, andet) og hvornår (salget 
er foregået fx). Så kan SEK give en præcis opsigelsesdato (skal bruges ved senere refusionsopgørelse).  



- Ved opsigelser skal forsikringstageren betale præmien for hele indeværende år. Såfremt der er tale om 
ejerskifte, ydes dog en forholdsvis refusion af betalt præmie (eks. administrationsgebyr) baseret på 
ejerskiftedatoen - og antal måneder frem til kommende 1. september. Såfremt den nye ejer overtager en 
eksisterende forsikring, bør præmierefusion dog indgå i refusionsopgørelsen i ejendomshandelen (altså, 
foreningen skal ikke blande sig i præmierefusionen).  

- Deadline for udsendelse og returnering af den årlige korrekturliste SEK udsender korrekturlisten senest 
d. 1. juli – og fremover returnerer foreningen ændringer på korrekturlisten senest d. 22. august. Disse 
deadlines er givet under størst mulig hensyntagen til feriesæson og SEK deadline for indberetning til 
forsikringsselskab.  

- En gang årligt fakturerer sekretariatet forsikringspræmierne ud til foreningerne (og her fratrækkes 
eventuelle præmierefusioner pga. afhændelse af ejendomme eller nytegning i løbet af det forudgående 
forsikringsår). Sekretariatet fremsender ligeledes oversigt over den enkelte forenings 
basis-stormfaldsforsikringer.  

På grundlag af oversigtslisten kan foreningen fakturere forsikringspræmien til den enkelte forsikringstager 
(fx sammen med kontingentopkrævningen).  
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