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Forsikringsbetingelser nr. 2002-01 

Afsnit 1 Dækning 

1. Forsikringens omfang 
1.1 Forsikringen omfatter vedlagte specificerede skove 
og eventuelle juletræs- og pyntegrøntbevoksninger på 
markjord, samt skovet træ og klippegrønt, der hidrører 
fra og/eller henligger i disse. 

2. Hvilke skader dækker forsikringen 
Forsikringen dækker skade ved: 

2.1 Brand, lynnedslag og eksplosion fremkaldt ved 
kemisk proces. 

2.2 Nedstyrtning af luftfartøj eller nedfaldne genstande 
herfra (dog ikke skade ved sprængstof medført i luftfar-
tøjet). 

2.3 Omkostninger til genplantning efter dækningsberet-
tiget skade. 

2.4 Omkostninger ved oprydning af brandtomten efter 
en dækningsberettiget skade. 

3. Hvad dækkes ikke 
Forsikringen dækker ikke: 

3.1 Skade eller udbredelse af sådan skade, der indtræ-
der som en direkte eller indirekte følge af jordskælv, 
andre naturforstyrrelser, krig, krigslignende operationer, 
neutralitetskrænkelser, foranstaltninger til værn mod 
sådanne, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder. 

3.2 Skade der direkte eller indirekte er forårsaget af 
eller står i forbindelse med atomkernereaktioner f.eks. 
kernespaltning (fission), kernesammensmeltning (fusi-
on) og radioaktivt henfald, hvad enten sådan skade 
indtræder i krigstid eller i fredstid. 

3.3 Uanset bestemmelsen i 3.2 dækkes skader som 
direkte eller indirekte er forårsaget af eller sker i forbin-
delse med kernereaktioner, anvendt til sædvanligt indu-
strielt, medicinsk eller videnskabeligt formål, og anven-
delsen heraf har været forskriftsmæssig og ikke har 
stået i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift. 

3.4 Indirekte skade. 

Afsnit 2 Skadestilfælde 

1. Forhold i skadestilfælde 
1.1 Er en skade indtrådt, eller foreligger der umiddelbar 
fare for dens indtræden, skal forsikrede efter bedste 
evne afværge eller begrænse skaden og straks frem-
sende meddelelse til Skovdyrkerforeningen om det 
foretagne. 

1.2 Skovdyrkerforeningen og Tryg Forsikring er herefter 
berettiget til at iværksætte yderligere foranstaltninger til 
skadens begrænsning og kan meddele forsikrede for-
skrifter om, hvad der skal foretages. 

1.3 Er skaden indtrådt, skal forsikrede snarest muligt 
give Skovdyrkerforeningen meddelelse herom. Skov-
dyrkerforeningen udarbejder så hurtigt som muligt en 
fortegnelse over de brændte og beskadigede bevoks-
ninger samt, hvis Tryg 

Forsikring ønsker det, en fortegnelse over de ikke ska-
deramte bevoksninger. 

2. Hvorledes beregnes erstatningen 
2.1 Opgørelse af en brandskade sker på grundlag af de 
forsikrede bevoksningers venteværdi med fradrag af 
jordværdien. Opgørelsen foretages i øvrigt på grundlag 
af de lokale forhold. Eventuel værdi af brandskadet træ 
fratrækkes i opgørelsen. Oprydningsomkostningerne på 
brandtomten dækkes uanset ovennævnte beregning 

med op til 15.000 kr. pr. ha. 

2.2 Der er ingen øvre grænse for forsikringssummen, 
dog kan forsikrede kun få udbetalt erstatning for det 
antal hektar med den beliggenhed, som forsikringen er 
tegnet for. Gentilplantningsudgifterne er indeholdt i 
venteværdien - dog således, at der udbetales minimum 
30.000 kr. pr. ha til gentilplantning af de enkelte be-
voksninger uanset om realisationsværdien af den enkel-
te bevoksning overstiger bevoksningens venteværdi 
minus jordværdi. 

3. Voldgift 
3.1 Såvel forsikrede som Tryg Forsikring er berettiget til 
at forlange værdien af de skaderamte bevoksninger før 
og efter skaden fastsat af upartiske vurderingsmænd, af 
hvilke forsikrede vælger den ene og selskabet den 
anden. 

3.2 Vurderingsmændene vælger inden forretningens 
foretagelse en opmand, som i tilfælde af uoverens-
stemmelse mellem vurderingsmændene træder til og 
inden for grænserne af uoverensstemmelserne træffer 
afgørelse om værdiansættelserne. 

3.3 Kan vurderingsmændene ikke blive enige om valg 
af opmand, udpeges denne af præsidenten for sø- og 
handelsretten. Hver af parterne betaler den af ham 
valgte vurderingsmand, medens udgifterne til opmand 
deles lige mellem parterne. 

Afsnit 3 Fællesbestemmelser 

1. Hvem er dækket af forsikringen (forsikrede) 
1.1 Forsikrede i egenskab af ejer af de forsikrede area-
ler og medlem af en Skovdyrkerforening. 

2. Ejerskifte 
2.1 Hvis de forsikrede bevoksninger, helt eller delvis 
overgår til ny ejer, skal det straks meddeles til Skovdyr-
kerforeningen. 
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3. Ændringer i skoven. 
3.1 Ændringer i skovens samlede arealfordeling til løv, 
nål og juletræer/pyntegrønt skal meddeles til Skovdyr-
kerforeningen i forbindelse med plantesæsonen. 

3.2 Ønsker om ændringer i størrelsen af det forsikrede 
areal skal meddeles til Skovdyrkerforeningen. 

4. Præmiebetaling 
Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens 
ikrafttræden og senere præmier på de anførte forfalds-
dage. 

Forsikringen har hovedforfald 1. september. 

Præmien opkræves over giro eller pengeinstitut. Forsik-
rede betaler udgifterne i forbindelse med opkrævningen. 

Stempelafgift til Staten beregnes i henhold til stempello-
vens regler og opkræves sammen med præmien. 

Påkrav om betaling sendes til den opgivne betalings-
adresse. 

Ændres betalingsadressen, skal Skovdyrkerforeningen 
straks underrettes. Betales præmien ikke, sendes en 
påmindelse om betaling af præmien. Påmindelsen 
fremsendes tidligst 14 dage efter forfaldsdagen. Denne 
påmindelse indeholder oplysning om, at forsikringens 
dækning ophører, hvis præmien ikke er betalt senest 14 
dage efter afsendelse af påmindelsen. 

Hvis Skovdyrkerforeningen har udsendt en sådan på-
mindelse, er Skovdyrkerforeningen berettiget til at op-
kræve et ekspeditionsgebyr. 

5. Ændring af forsikringsbetingelser og præmietarif 
Hvis Skovdyrkerforeningen i samarbejde med Tryg 
Forsikring ændrer betingelser og/eller præmietarif for 
denne forsikring, kan disse ændringer gennemføres 
med 3 måneders varsel til et forsikringsårs udløb. Hvis 
forsikrede ikke ønsker at acceptere ændringen, kan 
forsikringen opsiges med 1 måneds varsel. 

6. Forsikringens varighed og opsigelse 
6.1 Forsikringen er tegnet for ét år men videreføres 
automatisk, såfremt den ikke opsiges. Forsikringen kan 
af begge parter opsiges skriftligt med 3 måneders var-
sel til hovedforfaldsdagen. 

6.2 Efter enhver anmeldt skade kan begge parter i 
tidsrummet fra skadens anmeldelse og indtil 14 dage 
efter betaling eller afvisning af skaden, ophæve forsik-
ringen med 14 dages varsel. 

I stedet for at ophæve forsikringen kan Tryg Forsikring 
– også med 14 dages varsel – gøre en fortsættelse af 
forsikringen betinget af begrænsninger i dækningen 
som f.eks. særlige selvrisikobestemmelser eller forhø-
jelse af præmien. 

7. Forsikring i andet selskab 
Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet sel-
skab, og har dette selskab taget forbehold om, at dæk-
ningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikringen 
tillige er tegnet i et andet selskab, gælder samme for-
behold for den her tegnede forsikring, således at erstat-
ningen betales forholdsmæssigt af selskaberne. 

8. Love m.m. 
For forsikringen gælder forsikringsbevis (police), forsik-
ringsbetingelser og lov om forsikringsaftaler – i det 
omfang loven ikke er fraveget samt lov om forsikrings-
virksomhed. 
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SÆRLIGE BETINGELSER for arealer i tilknytning til 
skoven men under anden anvendelse end skovdrift 

Arealer under anden anvendelse end skovdrift er f.eks. 
eng, hede, mark, mose eller naturarealer i tilknytning til 
forsikrede skove eller juletræs- og pyntegrøntarealer på 
markjord. Arealerne under anden anvendelse vil på 
forsikringsbeviset være opført i rubrikken ”Anden an-
vendelse” og en note vil specificere arealerne. 

Følgende særlige betingelser erstatter de generelle 
forsikringsbetingelser nr. 2002-01 for skovbrandforsik-
ring på nedenstående punkter. Hvor intet andet frem-
går, vil de generelle forsikringsbetingelser nr. 2002-01 
for skovbrandforsikring være gældende. 

Afsnit 1 Dækning 

1. Forsikringens omfang 
1.1 Forsikringen omfatter vedlagte specificerede arealer 
under anden anvendelse samt skovet træ og klippe-
grønt, der henligger på disse arealer. 

Afsnit 2 Skadestilfælde 

2. Hvorledes beregnes erstatningen 
2.1 Skovet træ, juletræer og klippegrønt, der henligger 
på de forsikrede arealer erstattes med salgsværdien før 
branden minus den realiserede værdi efter branden. 
Eventuelle landbrugsafgrøder, krat eller anden bevoks-
ning på arealerne erstattes ikke. 

2.2 Oprydningsomkostningerne på brandtomten samt 
genetablering af arealerne dækkes uanset eventuel 
erstatning efter pkt. 2.1 med op til 15.000 kr. pr. ha. 
Forsikrede kan kun få udbetalt erstatning for det antal 
hektar med den beliggenhed, som forsikringen er tegnet 
for. 


