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Skogsförsäkring 

Detta är förköpsinformation. Komplett information om produkten fnns att tillgå i försäkringsvillkoren och efter köp i försäkringsbrevet. 

Vilken typ av försäkring handlar det om? 
Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag kan erbjuda två alternativ för skogsförsäkring; skogsbrandförsäkring eller utvidgad skogsförsäkring. 

Vad ingår i försäkringen? 

Försäkringen omfattar i tillämpliga delar träd- och plantbestånd 
på angiven skogslägenhet. Försäkringen omfattar även avverkade 
skogsprodukter som befnner sig på avverkningplatsen eller upp-
samlingsplatsen för avhämtning 

Skogen är vid brandskada försäkrad till fullvärde och vid stormskada 
fnns ett maximiersättningsbelopp per m3 

Skogsbrandförsäkring 

✓  skada förorsakad av brand 

Utvidgad skogsförsäkring 

✓  skada förorsakad av brand, storm eller annan plötslig och  
oförutsedd händelse 

VÄRDERINGS- OCH ERSÄTTNINGSBESTÄMMELSER 

Vid värdering av skada och beräkning av ersättningens belopp 
beaktas: 

• trädbeståndets avverkningsvärde 

• trädbeståndets förväntningsvärde 

• priset på skogsprodukter 

• kostnader för plantbestånd 

ÖVRIGA VILLKOR 

• försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga kostnader vid 
begränsning, avvärjning och efterbevakning 

• försäkringsbolaget skall ges möjlighet att inspektera skadorna 
innan röjningen påbörjas 

• försäkringsbolaget har rätt att till uppskattningsvärde inlösa 
skadade träd, plantor och skogsprodukter 

Var gäller försäkringen? 

Skogsförsäkringen gäller för angiven skogslägenhet i Finland 

Vad ingår inte i försäkringen? 

Skogsförsäkringen ersätter inte: 

skada där skadefallet börjat innan försäkringen trädde i kraft 

skada till den del den kan ersättas ur allmänna medel, speciallag, 
garanti, förbindelse eller annan försäkring 

skada till följd av röta, köld, is, förfrysning, regn, torka, hetta, 
tjäle, markens rörelse, förändringar i vattenstånd eller annat 
motsvarande långsamt verkande fenomen 

skada på plantskog till följd av uppfrysning eller nedväxning i 
gräs 

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

X   skada förorsakad genom spridning av kemiska och biologiska 
preparat 

X   släckningskostnader och kostnader för efterröjning 

X   skada som beror på svampsjukdomar, bakterier, virus, förorenad 
luft, jordmån eller förorenat vatten 

X   skada som beror på planteringsfel, behandlingsfel, hanteringsfel 
eller försummad skogsvård 

X   skada förorsakad av hjortdjur eller inskekter 

X   ren förmögenhetsskada 

X   estetiska värden 

X   skada orsakad av tamboskap 

X   skada orsakad av anrikning av oorganiska ämnen 

X   skada till följd av sprängningsarbete 

X   skada som beror på trädens genetiska egenskaper 

X   skada som enbart består i påverkan av kvalitet och/eller tillväxt 

X   skada där händelsen som har förorsakat skadan inte kan  
fastställas 

X   skada till följd av bedrägeri, förskingring, svikligt förfarande eller 
avtalsbrott 

X   skada på förädlat trävirke, till exempel sågat eller hyvlat virke 

X   skada som består i förlust på grund av att egendomen inte kan 
användas på beräknat sätt, såsom till exempel förlust i tillverk-
ning eller försäljning av annan egendom 

X   skada som undantas enligt de allmänna avtalsbestämmelserna 

 Finns det begränsningar  
av vad försäkringen täcker? 

Självrisk 

• vid varje skadetillfälle dras från skadebeloppet en självrisk 

• skada på träd- och plantbestånd skall, för att berättiga till  
ersättning, totalt avse minst 30 procent av det sammanlagda 
träd- och plantbeståndet på ett sammanhängande område 
om minst 0,50 hektar av skorgsbruksmarkens areal 

Vilka är mina skyldigheter? 
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•• 
Onisen 
FÖRSÄKRINGAR 

• lämna korrekta uppgifter vid ansökan om försäkring 

• meddela förändringar som medför en väsentlig ökning av skade-
risken eller om försäkringsobjekten ändras 

• kontrollera att uppgifterna i försäkringshandlingarna stämmer 
och vid eventuella felaktigheter bör Du kontakta oss för rättelse 

• anmäl skada så snart som möjligt, senast inom 1 år, från det att 
du fått kännedom om möjlighet att få skadeersättning 

• följa säkerhetsföreskrifterna 

https://omsen.ax


När och hur ska jag betala? 

• premien betalas senast på förfallodagen 

• valbara betalningsintervaller är helår, halvår, tertial eller kvartal 

  

 

 

•• 
Onisen 
FÖRSÄKRINGAR 

När börjar och slutar försäkringen gälla? 

• försäkringen träder i kraft från den begynnelsedag som överens-
kommits eller när försäkringstagaren har gett sitt godkännande 
svar 

• försäkringsavtalet gäller antigen för viss tid eller fortlöpande 

Hur kan jag säga upp avtalet? 

• försäkringstagaren kan säga upp försäkringen när som helst, 
varpå den upphör med omedelbar verkan eller från överens-
kommen tidpunkt 

• försäkringsgivaren kan säga upp försäkringen om 

• försäkringstagaren grovt åsidosatt sina skyldigheter eller vid 
andra synnerligen vägande skäl, exempelvis om försäk-
ringstagaren gett vilseledande uppgifter eller förfarit grovt 
vårdslöst 

• premien inte har betalats i tid 

Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag | Köpmansgatan 6, AX-22100 Mariehamn | Tel. 27 600 | info@omsen.ax | www.omsen.ax 

www.omsen.ax
mailto:info@omsen.ax

