
Forsikringsbetingelser nr. 2021-01 
Skovbrandsforsikring 

Afsnit 1 Dækning 

1.0 Forsikrede genstande 

1.1 Forsikringen omfatter vedlagte speci-
ficerede skove og eventuelle juletræs- 
og pyntegrøntbevoksninger på markjord. 

1.2 Forsikringen omfatter eventuelle 
vedlagte specificerede arealer under 
anden anvendelse end skovdrift, fx eng, 
hede, mark, mose eller naturarealer i 
tilknytning til forsikrede skove eller 
juletræs- og pyntegrøntarealer på 
markjord. 

1.3 Forsikringen dækker skovet træ, jule- 
træer og klippegrønt, der hidrører fra 
og/eller henligger på de forsikrede 
arealer. 

2.0 Hvilke skader dækker forsikringen  

Forsikringen dækker skade ved: 

2.1 Brand, lynnedslag og eksplosion frem- 
kaldt ved kemisk proces. 

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

2.3 Omkostninger til genplantning efter 
dækningsberettiget skade. 

2.4 Omkostninger ved oprydning af brand- 
tomten efter en dækningsberettiget 
skade. 

2.5 Tab ved værdiforringelse af stående 
eller skovet træ, juletræer eller 
klippegrønt efter dækningsberettiget 
skade 

3.0 Hvilke skader dækker forsikringen ikke  

Forsikringen dækker ikke: 

3.1 Skade forårsaget af publikums adgang 
jf. naturbeskyttelsesloven. Sådanne 

skader dækkes i stedet af den offentlige 
brand-, tyveri og hærværksordning og 
skal umiddelbart anmeldes til politiet og 
efterfølgende til Miljøstyrelsen. 

3.2 Eventuelle landbrugsafgrøder, krat eller 
anden bevoksning på arealer under 
anden anvendelse end skovdrift eller 
juletræ/klippegrønt erstattes ikke. 

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

3.4 Skade der direkte eller indirekte er 
forårsaget af eller står i forbindelse med 
atomkernereaktioner fx kernespaltning 
(fission), kernesammensmeltning 
(fusion) og radioaktivt henfald, hvad 
enten sådan skade indtræder i krigstid 
eller i fredstid. 

3.5 Uanset bestemmelsen i 3.2 dækkes 
skader som direkte eller indirekte er 
forårsaget af eller sker i forbindelse med 
kernereaktioner, anvendt til sædvanligt 
industrielt, medicinsk eller videnskabe-
ligt formål, og anvendelsen heraf har 
været forskriftsmæssig og ikke har stået 
i forbindelse med reaktor- eller 
acceleratordrift. 

3.6 Indirekte skade. 

Afsnit 2 I tilfælde af skade 

1.0 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 fremsende meddelelse til 
Skovdyrkerforeningen om det foretagne. 
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1.2 Skovdyrkerforeningen og AXA Forsikring 
er herefter berettiget til at iværksætte 
yderligere foranstaltninger til skadens 
begrænsning og kan meddele forsikrede 
forskrifter om, hvad der skal foretages. 

1.3 Er skaden indtrådt, skal forsikrede 
snarest muligt give Skovdyrker- 
foreningen meddelelse herom. 
Skovdyrkerforeningen udarbejder så 
hurtigt som muligt en fortegnelse over 
de brændte og beskadigede 
bevoksninger samt, hvis AXA Forsikring 
ønsker det, en fortegnelse over de ikke 
skaderamte bevoksninger. 

2.0 Hvorledes beregnes erstatningen 

2.1 Opgørelse af en brandskade sker på 
grundlag tabellerne i bilag med indgang 
for bevoksningsalder og med den 
angivne korrektion for træart, bonitet og 
bevoksningskvotient. 

2.2 Der er ingen øvre grænse for forsikrings- 
summen, dog kan forsikrede kun få 
udbetalt erstatning for det antal hektar 
og med den beliggenhed, som er 
deklareret samt dokumenteret til 
foreningen/forsikringsselskabet enten 
ved forsikringens tegning eller ved 
senere reguleringer. 

2.3 Skovet træ, juletræer og klippegrønt, der 
henligger på eller hidrører fra de 
forsikrede arealer, erstattes med 
salgsværdien før branden minus den 
realiserede værdi efter branden. 

3.0 Voldgift 

3.1 Såvel forsikrede som AXA Forsikring er 
berettiget til at forlange værdien af de 
skaderamte bevoksninger før og efter 
skaden fastsat af upartiske vurderings- 
mænd, af hvilke forsikrede vælger den 
ene og selskabet den anden. 

3.2 Vurderingsmændene vælger inden 
forretningens foretagelse en opmand, 
som i tilfælde af uoverensstemmelse 
mellem vurderingsmændene træder til 
og inden for grænserne af uoverens-
stemmelserne 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 

1.0 Hvem er dækket af forsikringen 
(forsikrede) 

1.1 Forsikrede i egenskab af ejer af de 
forsikrede arealer og tilknyttet eller 
medlem af Skovdyrkerforeningen. 

2.0 Ejerskifte 

2.1 Hvis de forsikrede bevoksninger, helt 
eller delvis overgår til ny ejer, skal det 
straks meddeles til Skovdyrker- 
foreningen. 

3.0 Ændringer i skoven 

3.1 Ændringer i skovens samlede areal- 
fordeling til løv, nål og juletræer/pynte- 
grønt skal meddeles til Skovdyrker- 
foreningen senest ved plantesæsonens 
begyndelse. 

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

4.0 Præmiebetaling 
Første præmie forfalder til betaling ved 
forsikringens ikrafttræden og senere 
præmier på de anførte forfaldsdage. 

Forsikringen har hovedforfald 
1. september.

Præmien opkræves via indbetalingskort 
eller pengeinstitut. Forsikrede betaler 
udgifterne i forbindelse med 
opkrævningen. 

Skadesforsikringsafgift til Staten 
beregnes i henhold til lov om skades- 
forsikringsafgift og opkræves sammen 
med præmien. 

Påkrav om betaling sendes til den 
opgivne betalingsadresse. 
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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 påmindelse, er Skovdyrker- 
foreningen berettiget til at opkræve et 
ekspeditionsgebyr. 

 
5. Ændring af forsikringsbetingelser og 

præmietarif 
Hvis Skovdyrkerforeningen i samarbejde 
med AXA Forsikring ændrer betingelser 
og/eller præmietarif for denne 
forsikring, kan disse ændringer gennem- 
føres 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 et år, men 

videreføres automatisk, hvis den ikke 
opsiges. Forsikringen kan af begge 
parter opsiges skriftligt med 3 måneders 
varsel 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 forsikringen med 14 dages 
varsel. 

 
I stedet for at ophæve forsikringen kan 
AXA Forsikring – også med 14 dages 
varsel – gøre en fortsættelse af 
forsikringen betinget af begrænsninger i 
dækningen som fx særlige 
selvrisikobestemmelser eller forhøjelse 
af præmien. 

 
7 Forsikring i andet selskab 

Er der tegnet forsikring mod samme 
risiko i andet selskab, 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 forbehold 

for den her tegnede forsikring, således 
at erstatningen betales forholdsmæssigt 
af selskaberne. 

 
8. Love m.m. 

For forsikringen gælder forsikringsbevis 
(police), forsikringsbetingelser og lov om 
forsikringsaftaler – i det omfang loven 
ikke er fraveget samt lov om 
forsikringsvirksomhed. 

 
9. Sanktionsklausul 

Uanset bestemmelserne i denne 
forsikring er der kun forsikringsdækning 
i det omfang, at ingen sanktioner eller 
handelsforbud af økonomisk, 
handelsmæssig eller finansiel art 
udstedt af den Europæiske Union, 
Danmark eller Tyskland, og som kan 
anvendes direkte over for aftale- 
parterne, står i vejen for sådanne 
forpligtelser. Dette gælder også for 
økonomiske, handelsmæssigt eller 
finansielle sanktioner eller handels- 
forbud, der er vedtaget af de Forenede 
Stater i Amerika, for så vidt dette ikke 
står i vejen for danske, tyske eller 
europæiske retsregler. 

 
10. Terrorisme 

Uanset betingelserne i øvrigt er der ikke 
dækning for tab, skade, omkostning 
eller udgift af enhver art, som direkte 
eller indirekte er forårsaget af, skyldes 
eller er en følge af terrorisme. Dette 
gælder, uanset om der er andre årsager 
eller begivenheder, der samtidig 
bidrager til eller på anden måde følger 
af skaden. 

 
Med terrorisme menes en handling, 
herunder anvendelse af vold og/eller 
trussel om vold, begået af en person 
eller gruppe(r) af personer, der handler 
alene eller på vegne af eller i forbindelse 
med en organisation eller et styre, og 
som begås af politiske, religiøse, 
ideologiske eller lignende grunde, og 
som har til hensigt at påvirke et styre 
og/eller skabe frygt for en befolkning 
eller en del af en befolkning. 

 
Denne undtagelse gælder også tab, 
skade, omkostninger eller udgifter af 
enhver art, som direkte eller indirekte er 
forårsaget af, skyldes eller følger af en 
handling, der søger at kontrollere, 
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forhindre, begrænse eller i øvrigt 
foretages i forbindelse med terrorisme. 

 
Hvis selskabet på baggrund af denne 
undtagelse afviser at betale tab, skade, 
omkostninger eller udgifter, har sikrede 
bevisbyrden for at dokumentere, at der 
ikke er tale om terrorisme. 

 
Uanset at en del af denne undtagelse 
bliver erklæret ugyldig eller ikke kan 
håndhæves, vil de øvrige bestemmelser 
i undtagelsen fortsat være gældende. 

 
For bygninger i Danmark dækker 
forsikringen brand- og eksplosions- 
skader som følge af terrorhandlinger i 
det omfang de berørte bygninger er 
behæftet med panthaverrettigheder. 

 
Uanset ovenstående gælder der altid en 
fuldstændig dækningsundtagelse for 
NBCR-skader omfattet af den nye 
terrorforsikringslov fra 1. juli 2019. 

 
Afsnit 4 Ordforklaring 

 
Ved brand forstås en løssluppen, 
flammedannende ild, der har evne til at 
brede sig ved egen kraft. 

 
Eksplosion er en momentan forløbende 
kemisk proces, ved hvilken der udvikles 
stærk varme og indtræffer en voldsom 
rumfangsforøgelse af reagerende 
stoffer. 
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Erstatninger – kr./ha: 

1. Skovbevoksninger 
 

a. Skader som følge af skovbrand 
 
 

Træarter: 
”Bøg, eg mv.” omfatter løvtræarterne bøg, 
eg, rødeg, ask, ær, fuglekirsebær, elm, 
lind, spidsløn, ægte kastanje 
”Andre” omfatter de resterende 
løvtræarter samt alle nåletræarter. 

 
Fradrag for bonitet: 
Tabelværdierne gælder for bonitet 1. Der 
anvendes nedenstående fradragsfaktorer 
ved omregning til aktuel bonitet for den 
skadede bevoksning. 

 
Bonitet Bøg, eg, mv. Andre 

1 - - 
2 20% 20% 
3 30% 30% 
4 40% 30% 
5 50% 40% 
6  40% 

 
Fradrag for huller i bevoksningen: 
Værdien reduceres procentuelt ved at 
multiplicere værdien med bevoksnings-
kvotienten, hvis denne er mindre end 1,0 

 
 
 

b. Omkostninger til oprydning og gentilplantning 
 
 
 

Bøg, eg, mv. Andre 
56.000 48.000 

Alder Bøg, eg, mv. Andre 
0 - - 
5 7.000 6.000 

10 15.000 13.000 
15 23.000 23.000 
20 32.000 35.000 
25 41.000 49.000 
30 50.000 63.000 
35 60.000 76.000 
40 70.000 89.000 
45 80.000 101.000 
50 90.000 112.000 
55 100.000 122.000 
60 108.000 131.000 
65 117.000 140.000 
70 125.000 147.000 
75 132.000 154.000 
80 139.000 160.000 
90 151.000  

100 161.000  
110 170.000  

120 178.000  
130 186.000  
140 193.000  
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74.000 
Nordmann, nobilis 

2. Juletræs- og klippegrøntbevoksninger 
 

a. Skader som følge af brand 
 

 
 
Træarter: 
Tabelværdierne gælder for 
juletræskulturer af nordmannsgran 
og klippebevoksninger af nobilis. 
 
For andre træarter anvendes 
nedenstående fradragsfaktorer ved 
omregning til aktuel træart  for den 
skadede bevoksning. 
 

Træart 
Cypres, cryptomeria, mv.               20% 
Gran, fyr, mv. 50% 

 
 
Fradrag for huller i 
bevoksningen/kulturen: Hvis der er 
produktionsnedsættende huller i   
bevoksningen/kulturen reduceres 
værdien procentuelt ved at 
multiplicere værdien med 
bevoksningskvotienten, hvis denne er 
mindre end        1,0

 
 
 
 

b. Omkostninger til oprydning og gentilplantning 
 

 

Træarter: 
Tabelværdierne gælder for juletræskulturer af nordmannsgran og 
klippebevoksninger af nobilis. 

 
For andre træarter anvendes samme fradragsfaktorer som under afsnit ”a. Skader 
som følge af skovbrand”. 

 
 

3. Arealer under anden anvendelse 
 

Omkostninger til oprydning og genetablering: 5.000 kr./ha. 

Alder Nordmann, nobilis 
0 - 
1 19.000 
2 33.000 
3 45.000 
4 56.000 
5 67.000 
6 82.000 
7 97.000 
8 112.000 
9 119.000 

10 119.000 
12 119.000 
14 119.000 
16 100.000 
18 82.000 
20 74.000 
22 67.000 
24 52.000 
26 48.000 
28 48.000 
30 48.000 
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