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Skogsförsäkring 



Försäkringens omfattning framgår av försäkringsbrevet.

Villkoret ingår i en serie företagsförsäkringsvillkor och följer uppbygg naden 
i Allmänna försäkringsvillkor för Företagsförsäkring, K700. Detta påverkar 
numreringen i villkoret.

Innehåll                                 Sid

Vem försäkringen gäller för, respektive
när och var försäkringen gäller .......................................................................2

Försäkrad egendom .................................................................................................. 2

Skogsbrand- och skogsförsäkring................................................................... 2 -3

Föreskrifter.................................................................................................................. 3

Åtgärder vid skada.................................................................................................... 4

Skadevärderingsregler ...................................................................................... 4 - 6

Ersättningsregler ................................................................................................. 6 -7

Självrisk........................................................................................................................ 7

Allmänna avtalsbestämmelser ..............................................................................7



2

SKOGSBRAND- OCH SKOGSFÖRSÄKRING

1.       Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller – om inte annat angetts i försäkringsbrevet – endast för 
försäkringstagaren såsom ägare till försäkrad egendom.

2.       När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada som inträffat under den tid försäkringen varit i kraft.

3.       Var försäkringen gäller
3.1        På försäkringsstället              Försäkringen gäller på försäkringsstället, varmed avses den eller de fastigheter som 

angetts i försäkringsbrevet.

3.2        På annan plats                       För skogsprodukter enligt 6.3 gäller försäkringen inom Sverige, Danmark, Finland 
och Norge.

4.       Försäkrat intresse
Försäkringen avser endast sådan skada som består i att egendomens värde minskas 
eller går förlorat och således inte sådan förlust som uppkommer t ex genom att 
egendomen inte kan användas på beräknat sätt.

Har skada på viss egendom medfört förlust i tillverkning, förvaring, användning 
eller försäljning av annan egendom, ersätts inte sådan förlust genom försäk ringen.

6.       Försäkrad egendom
Försäkringen omfattar följande egendom.

6.1        Växande skog på skogsmark

6.2        Skogsmark enligt fastighetstaxeringen

6.3        Skogsprodukter                      Härmed avses rundvirke (t ex timmer, massaved m m) och/eller stamdelar och 
hyggesavfall som används till flis.

Skogsprodukterna skall komma från försäkringsstället.

7.       Vad försäkringen gäller för
I försäkringsbrevet anges försäkringens omfattning med följande beteckningar.

SKOGSBRANDFÖRSÄKRING
Omfattar momenten 7.1- 7.4.

SKOGSFÖRSÄKRING
Omfattar momenten 7.1- 7.6.

              Anmärkning                           Skogsmark och skogsprodukter omfattas endast vid skada enligt 7.1 - 7.4.

7.1        Brand                                    Försäkringen gäller för skada genom brand.

7.1.1     Undantag                               Försäkringen ersätter inte kostnad för brandsläckning.
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7.2        Explosion                               Försäkringen gäller för skada genom explosion, varmed förstås en ögonblickligt 
uppträdande kraftyttring, förorsakad av gasers eller ångors strävan att utvidga sig.

7.2.1     Undantag                               Försäkringen gäller inte för skada orsakad av sprängningsarbete.

7.3        Åskslag                                  Försäkringen gäller för skada genom åskslag.

7.4        Luftfartyg                              Försäkringen gäller för skada genom att luftfartyg eller föremål från sådant träffar 
egendom.

7.4.1     Undantag                              Försäkringen gäller inte för skada genom spridning av kemiska eller biologiska 
preparat.

7.5        Storm och/eller snöbrott        Försäkringen gäller för skada genom storm och/eller snöbrott.

Ersättning lämnas när sammanlagt minst ett hektar vid samma tillfälle storm-
skad ats eller utsatts för snöbrott så att återväxtåtgärder är erforderliga enligt 
skogsvårdslagen och minst 50 % av virkesförrådet har skadats inom varje enskilt 
område. Vid bestämning av den skadade arealen får dock inte ytor understigande 
ett halvt hektar medräknas.

Den sammanlagda ersättningsbara arealen av ytor omfattande mellan ett halvt 
och ett hektar begränsas till högst fem hektar.

Ersättning lämnas endast för skada på växande skog.

7.6        Torka, frost, svamp-,              Försäkringen gäller för skada på plantskog genom torka, frost, svamp-, sork- 
            sork- eller insektsangrepp     eller insektsangrepp.

Ersättning lämnas för utförd hjälpplantering i skadad plantering eller utförd 
komplettering av skadad sådd, när plantor med en högsta medelhöjd av 1,3 m 
(plantskog) inom ett sammanhängande område av minst ett hektar dött till minst 
halva antalet. Vidare krävs att antalet överlevande plantor eller godkända sådd-
fläckar med minst 50 % understiger det antal som enligt gällande anvisningar till 
skogsvårdslagen rekommenderas vid nyplantering för att få nöjaktig återväxt.

7.6.1     Undantag                              Försäkringen gäller inte för skada genom uppfrysning.

8.       Föreskrifter
8.1                                               Den försäkrade skall iaktta de föreskrifter som anges i försäkringsbrevet eller

meddelas i lag, författning eller av myndighet i syfte att förhindra eller begränsa 
skada.

            Anmärkning                           Föreskrift kan avse t ex utfärdat eldningsförbud.

Som föreskrift räknas även anvisning som meddelas av tillverkare, leverantör, 
besiktningsman eller motsvarande för att förhindra eller begränsa skada.

8.2        Påföljd vid åsidosättande       Har föreskrift inte följts sätts ersättningen ned med 20 % dock med lägst
            av föreskrift                           0,5 och högst 10 basbelopp. Nedsättningen kan minskas om särskilda skäl 

föreligger.

Nedsättning görs dock inte

• om det kan antas att skadan skulle ha inträffat även om föreskriften uppfyllts

• om den som skulle tillse att föreskriften uppfyllts inte kan lastas för att den 
åsidosatts.
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9.       Åtgärder vid skada
Se AB-DF 3, 4 och 7 med följande ändringar och tillägg.

9.1        Åsidosättande av                   Om den försäkrade uppsåtligen eller av grov vårdslöshet inte uppfyller sin
            räddningsplikt                       räddningsplikt och om det kan antas att detta varit till men för försäkrings bolaget 

är bolaget berättigat till skäligt avdrag på ersättningsbelopp som eljest bort utgå 
eller till fullständig befrielse från ersättningsskyldighet. I övrigt gäller AB-DF 3.1.

9.2        Räddningskostnad                  Som räddningskostnad räknas av brandbefäl beordrad eftersläckning och 
bevakning. Kostnader för brandsläckning ersätts inte.

9.3        Besiktning av skada               Bolaget har rätt att låta besiktiga skada samt att, innan åtgärder vidtas, utfärda 
anvisningar för tillvaratagande av skadad egendom. Den försäkrade är skyldig att 
följa bolagets anvisningar om val av entreprenör eller metod för tillvara tagande av 
skadad egendom.

Utöver bestämmelserna i AB-DF 8.6 gäller att avverkning av skadad skog enligt 
7.1 - 7.5 eller hjälpplantering och/eller komplettering av skadad sådd enligt 7.6 får 
påbörjas först efter särskilt medgivande från bolaget.

21.      Skadevärderingsregler
21.1     Skadevärdering                      Skada utgörs av den minskning i rotvärde som uppkommit på de skadade träden 
              växande skog                         enligt 21.1 och den förlust som framkommer enligt 21.1.1 och 21.1.2.

              Rotvärde                               Rotvärdet beräknas till skillnaden mellan inom prisområdet allmänt gällande 
leveranspris för virke och avverknings- och utforslingskostnader. Priset får inte 
med mer än 5 % överstiga det garanti- eller leveranspris som träffats mellan 
avtalsslutande parter inom prisområdet.

Vid beräkning av de skadade trädens rotvärde tas hänsyn dels till de tekniska 
skador som kan förekomma, dels till den merkostnad som uppkommer då de 
skadade träden skall tillvaratas. Med merkostnad avses endast ökningen av 
normala direkta kostnader för avverkning och utforsling av de skadade träden till 
närmaste upplagsplats.

Vid beräkning av rotvärdet såväl före som efter skadan skall den värdenivå som 
gällde omedelbart före skadan ligga till grund för beräkningarna.

21.1.1   Mervärde                               Mervärdet beräknas enligt senaste upplagan av “Skogsförsäkringstabeller, med 
anvisningar till av professor Erik Hagberg år 1958 sammanställda och av 
jägmästare Bert Grahn år 1985 reviderade hjälptabeller för beräkning av 
ersättning för förlust av mervärde och/eller markvärde på grund av skador på 
växande skog genom brand, storm och/eller snöbrott”.

Normalt skall 30 cm-trädets pris per skogskubikmeter (m3sk) utgöra medeltalet av 
detta träds rotvärden de senaste fem åren.
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Om summan av kostnaden för nödvändig föryngringsåtgärd och värdet av 
tillväxtförlust överstiger mervärdet enligt ovan ersätts skadan i dessa fall dels med 
skälig kostnad för nödvändig föryngringsåtgärd, dels med tillväxtförlust på grund 
av skadan. Tillväxtförlust beräknas efter 3,75 % ränta per år på schablon beräknad 
kostnad för ursprunglig föryngringsåtgärd.

Den högsta beståndsåldern för tillämpning av bestämmelserna i föregående stycke 
framgår av följande tabell:

21.13    Skadevärdering                      Utöver förlust enligt 21.1 och 21.1.1 lämnas ersättning med 65 % av skälig
            fröträdsställning vid              kostnad för nödvändig plantering eller hjälpplantering under förutsättning att
            storm och/eller                      fröträdsställningen motsvarat kraven enligt gällande anvisningar till skogsvårds-
              snöbrott                                 lagen.

Dessutom gäller att fröträdsställningens ålder inte får överstiga den längsta tid 
som godtas enligt gällande anvisningar till skogsvårdslagen för att åstadkomma 
tillfredsställande plantuppslag genom naturlig föryngring.

Ersättning lämnas inte när nödvändig plantering eller hjälpplantering utförts 
senare än tre år efter det att skadan inträffat.

21.2      Skadevärdering                      Skada värderas enligt skogsförsäkringstabellerna, se 21.1.1.
            skogsmark

21.3      Skadevärdering                      Skada värderas till skillnaden mellan skogsprodukternas värde omedelbart före
              skogsprodukter                      och efter skadan
                                              Skogsprodukternas värde beräknas efter inom prisområdet gällande leverans-pris

för rundvirke. Priset får inte med mer än 5 % överstiga det garanti- eller leverans-
pris som träffats mellan avtalsslutande parter inom prisområdet.

21.4      Skadevärdering plantskog

21.4.1                                              Ersättning lämnas med skälig kostnad för utförd hjälpplantering eller
komplettering av sådd

• när den skadade planteringen eller sådden har utförts efter maskinell 
markberedning.

• när den skadade planteringen har utförts på åkermark efter maskinell 
markberedning och/eller kemisk gräsbekämpning.

    Tillväxt- Bonitet TJ (Tor Jonsson)
    område

                                 I            II III           IV           V           VI          VII

      I                         -            - 30          35          40          45          50

      II                        -            - 25          30          35          40          45

      III                       -            - 20          25          30          40          45

      IV                      5            5 15          20          25          35          40

      V, VI                   5            5 10          15          20          30          40
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21.4.2                                                 Reducerad ersättning lämnas med 60 % av skälig kostnad för utförd hjälp-
plantering eller komplettering av sådd då den skadade planteringen eller sådden 
inte har utförts efter åtgärder enligt 21.4.1 ovan.

Antalet ersättningsberättigade plantor eller såddfläckar begränsas till det 
antal som enligt gällande anvisningar till skogsvårdslagen rekommenderas vid 
ny plantering i syfte att erhålla nöjaktig återväxt.

Antalet ersättningsberättigade plantor får inte heller överstiga det antal som dött.

Ersättning lämnas inte när hjälpplanteringen eller kompletteringen av sådden 
utförs senare än 3 år efter det att skadan inträffat.

Den skadade plantskogen skall ha anlagts med för ståndorten lämpligt plant- eller 
frömaterial.

22.      Ersättningsregler
Skada värderas enligt värderingsreglerna i 21 och ersätts enligt följande regler.

Försäkringen skall inte bereda den försäkrade någon vinst utan endast ersättning 
för liden skada, även om försäkringsbeloppet är större.

22.1     Ersättningsbelopp                  Ersättningsbeloppet utgörs av

• skadebeloppet enligt 21 Skadevärderingsregler

• röjningskostnad enligt 22.3

• räddningskostnad enligt 22.4

med avdrag för

• självrisk enligt 23

• eventuell underförsäkring enligt 22.2

• eventuell påföljd vid åsidosättande av föreskrift enligt 9.l och 9.2

med hänsyn till

• skadeersättningsregler i övrigt enligt 22.5.

22.2      Underförsäkring                     Om den i försäkringsbrevet angivna arealen produktiv skogsmark är mindre än den 
verkliga föreligger underförsäkring. Ersättningsbeloppet minskas då till så stor del 
som erlagd premie utgör av den premie som skulle ha erlagts för den verkliga 
arealen.

22.3     Röjningskostnad –                Vid brandskada, enligt 7.1, på skogsimpediment, t ex berg, mossar och kärr, kan
            skogsimpediment                  försäkringstagaren åläggas att rensa impedimentområdet från skadade träd som 

kan utgöra yngelplats för skadeinsekter. Kostnaden för sådan ålagd rensning 
ersätts av försäkringen.

22.4     Räddningskostnad                  Bolaget ersätter den försäkrades kostnader för räddningsåtgärder, om de med 
hänsyn till omständigheterna varit skäliga (dock ej brandsläckning enligt 9.2).

I samband med sådan skada som omfattas av försäkringen lämnas även ersätt ning 
för skada som uppkommit genom att försäkrad egendom vid skälig rädd-
ningsåtgärd skadats. Ersättning lämnas dock inte om gottgörelse kan erhållas från 
annat håll.
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22.5     Ersättningsregler i övrigt       I de fall bidrag av statliga medel lämnas i samband med skada begränsas ersätt-
ningen i motsvarande omfattning.

22.6      Tidpunkt för betalning av skadeersättning och räntebestämmelser

22.6.1   Tidpunkt för betalning           Ersättning skall betalas senast en månad efter det att den försäkrade styrkt sitt
            av skadeersättning                 krav och i övrigt fullgjort vad som åligger honom.

Den del av ersättningen som den försäkrade har rätt till först när försäkrad egen-
dom återställs eller återanskaffas, skall betalas senast en månad efter det att den 
försäkrade visat att så skett.

Om polisutredning eller värdering av skiljemän avvaktas skall ersättning betalas 
senast en månad efter det att bolaget erhållit utredningen eller värderingen.

22.7.2   Räntebestämmelser                Betalas skadeersättning senare än vad som sagts ovan betalas dröjsmålsränta 
enligt räntelagen.

För den tid som utbetalning fördröjts genom polisutredning eller skiljemanna-
värdering betalar bolaget ränta enligt Riksbankens diskonto.

Bolaget betalar inte den ränta som beror på den försäkrades dröjsmål att fullgöra 
vad som ankommit på honom enligt 9.

Ränta betalas inte om beloppet är mindre än 1 % av basbeloppet.

23.      Självrisk
Vid varje skadetillfälle dras från skadebeloppet ett belopp som utgör den för-
säkrades självrisk.

Endast en självrisk tillämpas även om mer än ett försäkringsbrev berörs vid samma 
skadetillfälle.

Självrisken är 1 basbelopp.
Avtal kan träffas om högre självrisk, som då anges i försäkringsbrevet.

Det självriskbelopp som erhålls vid beräkningen avrundas nedåt till närmast 
100-tal kronor.

IV ALLMÄNNA AVTALSBESTÄMMELSER
För denna försäkring gäller i AB-DF angivna regler om dessa ej strider mot detta 
villkor.


