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Försäkringens innehåll
Försäkringens ändamål
Försäkringens föremål
Skador som ersätts
Skador som inte ersätts
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Försäkringens innehåll
Försäkringen för skog omfattar i enlighet med vad
som antecknats i försäkringsbrevet antingen skogsbrand- eller utvidgad skogsförsäkring.
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•

4.2

Försäkringens ändamål

Utvidgad skogsförsäkring

•
•

Utöver direkt sakskada ersätter försäkringen också
sådana kostnader som anges i punkt 8.2.
Försäkringens föremål
Försäkringen omfattar träd- och plantbestånd på
skogsbruksmark som tillhör den i försäkringsbrevet
nämnda lägenheten. Med skogsbruksmark avses
skogsmark, tvinmark och till dessa hörande impediment.
Försäkringen omfattar också skogsprodukter , såsom
timmer, massaved, stamdelar och hyggesavfall som
används som flis, som avverkats på den i försäkringsbrevet nämnda lägenheten och som befinner sig
på avverkningsplatsen eller invid väg.

plantbestånd, då skogsodling blivit nödvändig
på grund av underproduktion till följd av
skadan.

Försäkringen ersätter direkt sakskada som förorsakats den försäkrade skogen av en plötslig och oförutsedd händelse på

Försäkringens ändamål är att enligt dessa villkor ersätta direkt sakskada förorsakad av i punkt 4
nämnda skadefall.
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Värderings- och ersättningsbestämmelser
Självrisk
Övriga ersättningsregler
Indexvillkor

trädbestånd och trävaror
plantbestånd, då skogsodling blivit nödvändig
på grund av underproduktion till följd av
skadan.

Försäkringen ersätter även skada på plantbestånd
förorsakad av hjortdjur, om skogsplantering är nödvändig för att undgå av skadan förorsakad underproduktion.
5

SKADOR SOM INTE ERSÄTTS
Försäkringen ersätter inte

5.1

skada, om skadefallet börjat innan försäkringen
trädde i kraft

5.2

skada till den del den kan ersättas ur allmänna
medel, speciallag eller ur annan försäkring
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SKADOR SOM ERSÄTTS

4.1

Skogsbrand

5.3

skada till följd av röta eller annat motsvarande långsamt verkande fenomen

Försäkringen ersätter skada förorsakad av eld som
kommit lös och förorsakat skada på

5.4

skada på plantskog till följd av uppfrysning eller
nedväxning i gräs

5.5

skada förorsakad av storm eller snö om rotsystemet
påverkats av rotsnurr eller liknande

•

trädbestånd och trävaror

5.6

skada förorsakad genom spridning av kemiska och
biologiska preparat

5.7

släckningskostnader och kostnader för efterröjning
och bevakning

5.8

skada som beror på förorening av luft, vatten- eller
jordmån

5.9

skada som orsakats av krig eller händelse av krigsliknande natur som har politiska orsaker, upplopp,
strejk eller arbetsinställelse

5.10

i atomansvarighetslagen avsedd atomskada eller
inverkan av atomvapen.
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VÄRDERINGS- OCH
ERSÄTTNINGSBESTÄMMELSER

plantor redan före skadan understiger normtäthet på
grund av gräs, dåligt utförd plantering eller annan
orsak som inte kan omfattas av försäkringen nedsätts ersättningen i motsvarande grad.
Ersättning betalas för kompletteringsplantering av
det antal plantor som skadats.
Vid kompletteringsplantering skall rekommendationerna vid nyplantering för att erhålla nöjaktig återväxt följas.
Ersättning betalas inte när hjälpplantering utförs
senare än 3 år efter det skadan inträffat.
6.5

När en skada inträffar uträknas skadebeloppet enligt
den prisnivå som råder vid skadetillfället.
6.6

6.1

trädbeståndets avverkningsvärde
trädbeståndets förväntningsvärde
priset på trävaror
kostnader för plantbestånd

Trädbeståndets avverkningsvärde
Med ett trädbestånds avverkningsvärde avses det
rotpris beståndet inbringar då det försäljs som
gängse virkessortiment.
Skadebeloppet utgörs av den minskning av det beräknade rotpriset som uppkommit på de skadade
träden.Vid beräkning av de skadade trädens rotpris
tas hänsyn till de tekniska skador som kan förekomma samt till den merkostnad som uppstår då de
skadade träden tillvaratas.
Med merkostnad avses endast ökningen av normala
direkta kostnader för avverkning och utforsling av
de skadade träden till närmaste upplagsplats.

6.2

6.3

Kostnader för plantbestånd
Med kostnader för plantbestånd avses kostnader för
anskaffning av nya plantor samt deras planteringskostnader.
Vid fastställande av kostnaderna skall beaktas antalet utvecklingsdugliga plantor före skadan. Om
antalet

SJÄLVRISK
Försäkringstagaren har vid varje skadehändelse en i
försäkringsbrevet eller förnyelsekvittot antecknad
självrisk av skadebeloppet.
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ÖVRIGA ERSÄTTNINGSREGLER

8.1

Om ersättning utbetalas för egendom, i vilken
inteckning kan fastställas, eller uppgår ersättning,
till mer än en tiondel av hela försäkringsvärdet, utbetalas ersättning till försäkringstagaren då han utrett att egendomen är fri från inteckning för gäld
eller att inteckningshavaren givit sitt samtycke till
att ersättning utbetalas.

8.2

Försäkringen ersätter skäliga kostnader som orsakats försäkringstagaren vid begränsning eller avvärjning av omedelbart hotande skada. Kostnaderna
ersätts utan att självrisken avdras.

8.3

Försäkringsbolaget bör beredas tillfälle att inspektera skadorna innan röjningen av skadeområdet påbörjas, skadade träd utforslas eller andra åtgärder
som kan försvåra fastställandet av skadorna vidtas.

8.4

Återstående skadad eller oskadad egendom förblir i
försäkringstagarens ägo, men försäkringsbolaget har
rätt att till uppskattningsvärde inlösa skadade träd
och skadade trävaror.

Priset på trävaror
Med priset på trävaror avses det försäljningspris
som fås för avverkade trävaror.
I ersättning erläggs skillnaden mellan det pris trävarorna skulle ha inbringat om de sålts omedelbart
före skadan med det värde som återstår efter skadan.

6.4
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Trädbeståndets förväntningsvärde
Med ett trädbestånds förväntningsvärde avses det
nuvärde som beräknas på basen av de avverkningsinkomster trädbeståndet väntas ge i framtiden.

Underförsäkring
Om den i försäkringsbrevet antecknade arealen som
utgör grund för försäkringspremien visar sig vara
mindre än den verkliga arealen, ersätter försäkringen endast en så stor del av det med självrisken
minskade skadebeloppet som förhållandet mellan
försäkringspremien för den i försäkringsbrevet
nämnda arealen och den verkliga arealen utvisar.
Den areal som utgör grund för försäkringspremien
omfattar skogsmark i skatteklasserna I-IV. I arealen
medräknas även de områden som erhållit skattelättnad.

Grund för värdering av skadan och ersättningens
belopp är
•
•
•
•

Prisnivån vid skadetillfället

8.5

Vid beräkning och utbetalning av ersättningsbeloppet beaktas bestämmelserna om mervärdesskatt,
samt andra av skatte- eller andra myndigheter givna
anvisningar och bestämmelser. Till den del ersättningstagaren har rätt att göra mervärdesskatteavdrag
avdras mervärdesskatten från ersättningsbeloppet.
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INDEXVILLKOR

9.1

Hur indexvillkor för premien fungerar
Försäkringspremien är bunden vid i av Skogsforskningsinstitutet uträknade skogsförsäkringspremieindex, som grundar sig på bruttovärdet av den årliga
avverkade virkesmängden i kubikmeter och förtjänstnivåindex för skogsarbetstagare enligt följande
regler:

Basindex
Basindexet utgörs av indexet för det kalenderår som
föregår försäkringsavtalets begynnelseår.
Justeringsindex
Justeringsindexet utgörs av indexet för det kalenderår som föregår justeringsåret.
Justeringstidpunkt
Justeringstidpunkt är försäkringsperiodens begynnelsedag, då premien för försäkringsperioden
justeras med lika många procent av den ursprungliga premien i försäkringsavtalet som justeringsindex gör av basindexet.

I övrigt tillämpas de allmänna avtalsvillkoren.

