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SKOGFORSIKRING 
Forsikringsvilkår av 1. januar 2015 

1. FORSIKRINGSAVTALEN 
Forsikringsavtalen består av:  
 Forsikringsbeviset. 
 Disse forsikringsvilkår for skogforsikring. 
 Lov om forsikringsavtaler (FAL) av 16. juni 1989 nr. 69 

og det øvrige lovverk. 

Teksten i forsikringsbeviset gjelder foran forsikrings-
vilkårene. Forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene gjelder 
foran lovbestemmelser som kan fravikes. 

2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 
Forsikringen gjelder for forsikringstakeren og innehaver av 
tinglyst eiendomsrett, panterett eller annen tinglyst 
sikkerhetsrett i skogeiendommen. Eierskifte skal meldes 
Skogbrand. 

3. NÅR OG HVOR FORSIKRINGEN GJELDER  
3.1 Forsikringstid tre eller ett år 
For alle forsikringsavtaler uten fakturert årspremie og 
eiendommer mindre enn 250 dekar produktiv skog, er 
forsikringstiden tre år. For øvrige forsikringsavtaler er 
forsikringstiden ett år, dersom ikke sikrede selv velger å gå 

over til treårig forsikringsavtale.   

3.2 Forsikringssted 
Skogareal på eiendom som angitt i forsikringsbeviset. 

4. FORSIKRET AREAL 
Forsikret areal fordelt på bonitetsklasser angitt i 
forsikringsbeviset.  

5. HVA FORSIKRINGEN KAN OMFATTE  
Forsikrede skader/hendelser fremgår av forsikringsbeviset. 
Følgende skader/hendelser kan være omfattet av 
forsikringsavtalen:  

 

5.1  Brann  
dekker skader på skog forårsaket av brann, smågnagere 
eller avnålingsinsekter i sammenhengende skadefelt på 
minst to dekar.  
 

5.2 Brann Storskade  
dekker skader på skog forårsaket av brann.  

 

5.3  Storm  
dekker skader på skog forårsaket av storm og snø i 
sammenhengende skadefelt på minst to dekar.  

 

 
 
5.4 Storm Storskade  
dekker skader på skog forårsaket av storm og snø i 
sammenhengende skadefelt på minst ti dekar.   

6. HVILKE SKADER OG TAP SOM ERSTATTES 
For å utløse erstatning er det en forutsetning at det skadde 
bestandet ville gitt positiv rotnetto ved oppnådd 
hogstmodenhetsalder. Erstatning ytes etter tabell fastsatt 
av Skogbrand. Erstatningstabellen angir erstatning pr. dekar 
etter skadefeltets alder og bonitet. Mindre alvorlige skader 
erstattes som delvis skade med halve satser. Tabellen angir 
samlet erstatning, med unntak for mulige tillegg ved 
skogbrann. Jfr. Pkt. 6.1. 

6.1 Brann  
Dersom det i eldre skog (hogstklasse IV og V) var stående 
volum før skade mindre enn 10 m3 pr. dekar i skadefeltet, 
eller antatt rotnetto ved sluttavvirkning er mindre enn kr. 75 
pr. m3 gis erstatning for delvis skade. 
 
I tillegg til arealerstatning kan det gis erstatning for:  

 Skader på hogd virke i den forsikrede skogen.  

 Slokking og vakthold.  

 Skader på eiendommen i forbindelse med slokking.  
 
Kostnader ved slokking som ikke dekkes etter brann- og 
eksplosjonsvernloven § 29, erstattes av Skogbrand. Med 
kostnader menes godtgjørelse for innsats fra eieren selv, 
hans husstandsmedlemmer og fast ansatte på 
eiendommen. Innehavere av mindre sameiepart, bruksrett 
eller allmenningsrett omfattes ikke. 
 
Kostnader ved eventuelt vakthold som skogeier pålegges av 
brannvesenet etter avsluttet slokking, dekkes også av 
Skogbrand.  
 
Erstatning for kostnader ved slokking og vakthold baseres 
på timeliste attestert av brannsjefen. For manuelt arbeid 
benyttes lønnssatsen for fagarbeider i skogbruket med 50% 
tillegg. Bruk av egen traktor inklusive fører, dekkes med 
dobbelt sats. 
 
Betydelige skader på bil- og traktorveier erstattes dersom 
veiene utbedres etter skaden. Erstatningen begrenses til 
kostnader ved utbedring til samme standard som før 
skaden.  
 
Opparbeidelse av branngater erstattes pr. dekar med 50% 
av arealsatsene i erstatningstabellen. 

 6.2 Smågnagere 
Skader forårsaket av smågnagere erstattes dersom minst 
25% av plantene i skadefeltet er døde. Dersom mer enn 50% 
av plantene fortsatt er utviklingsdyktige gis erstatning for 
delvis skade. 
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6.3 Avnålingsinsekter 
Skader forårsaket av avnålingsinsekter erstattes dersom 
minst 25% av trærne i skadefeltet er døde. Dersom mer enn 
50% av trærne fortsatt er utviklingsdyktige gis erstatning for 
delvis skade. 
 
Som avnålingsinsekter regnes furuspinner, liten gran-
kveldvikler, furumåler, barskognonne, furufly, rød 
furubarveps, vanlig furubarveps og nordlig granbar-veps.  

6.4 Storm og snø 
Skader forårsaket av storm eller snø erstattes dersom 
stammebrekk og rotvelter utgjør minst 25% av trærne i 
skadefeltet, og det før skaden sto minst 20 trær pr. dekar. 
Brekkskader på øvre fjerdepart av trærne regnes ikke som 
stammebrekk. Dersom mer enn 50% av trærne fortsatt er 
utviklingsdyktige gis erstatning for delvis skade.  
 
Dersom det i eldre skog (hogstklasse IV og V) var stående 
volum før skade mindre enn 10 m3 pr. dekar i skadefeltet, 
eller antatt rotnetto ved sluttavvirkning er mindre enn kr. 75 
pr. m3, gis erstatning for delvis skade. 

 

7. HVILKE SKADER OG TAP SOM IKKE   ERSTATTES 
Skogbrand erstatter ikke: 
 Skader forårsaket av snøskred, skredvind, flom og 

jordskred. 
 Følgeskader av storm som rotrykking med påfølgende 

barkbille- og tørkeskader. 
 Skade på personer som har deltatt ved slokking av 

skogbrann eller annen skadeutbedring. 
 Skade på annen manns eiendom som følge av inngrep 

eller rekvisisjon fra brannvesenet. 

8. SKADEOPPGJØR OG ERSTATNING 
8.1. Melding av skade  
Sikrede skal uten ugrunnet opphold melde skaden til 
Skogbrand. Retten til erstatning faller bort dersom kravet 
ikke er meldt til Skogbrand innen ett år etter at sikrede fikk 
kunnskap om de forhold som begrunner det. Jfr. FAL §8-5.  

Skogbrand har rett til å besiktige skaden før det gjøres tiltak 
på skadefeltet.  

8.2. Erstatningsberegning  
Dekningsgrad for Brann og Brann Storskade er oppgitt på 
forsikringsbeviset. Ved dekningsgrad lavere enn 100% 
reduseres erstatningen tilsvarende.  

Sikrede må stille alle tilgjengelige registreringer og data til 
rådighet for Skogbrands erstatningsberegning. For øvrig 
gjelder FAL §8-1 om sikredes opplysningsplikt. 

Skogbrand kan redusere erstatningen hvis feilaktig 
skogbehandling har bidratt sterkt til skadens omfang. 

8.3 Egenandel 
I erstatningsoppgjøret fratrekkes en egenandel angitt i 
forsikringsbeviset. Det trekkes én egenandel pr. 
skadehendelse/-tilfelle. 

 

8.4 Utbetaling av erstatning 
Erstatningen forfaller til betaling så snart Skogbrand har 
hatt rimelig tid til å klarlegge ansvarsforholdet og beregne 
erstatningen.  

Sikrede har krav på rente av sitt tilgodehavende når det har 
gått to måneder etter at melding om skadetilfellet ble sendt 
til Skogbrand. Rente betales ikke dersom forsinkelsen er 
forårsaket av manglende opplysninger eller dokumentasjon 
fra sikrede eller andre forhold utenfor Skogbrands kontroll. 
Jfr. FAL §8-4. 

8.5 Regress 
Dersom forsikringstaker eller sikrede kan kreve at 
tredjepart erstatter skaden, og Skogbrand utbetaler 
erstatning i samsvar med forsikringsavtalen, trer 
Skogbrand inn i skadelidtes rett til erstatning mot den 
ansvarlige tredjepart. 

8.6 Underforsikring og avkortning 
Dersom det er oppgitt for lite skogareal eller feil 
bonitetsfordeling og dette har ført til for lav 
forsikringspremie, erstatter Skogbrand bare en så stor del 
av skaden som svarer til forholdet mellom faktisk innbetalt 
premie og premien som skulle ha vært betalt dersom riktig 
areal og bonitetsfordeling hadde vært oppgitt.  
 
Erstatningen kan bli avkortet eller falle helt bort dersom 
sikrede ikke har gjort det som med rimelighet kunne 
forventes for å avverge eller begrense tapet, og det var 
overhengende fare for at skade ville inntreffe eller skade 
hadde inntruffet. Ved skogbrann plikter sikrede å innordne 
seg brannsjefen eller annen leder for slokkingsarbeidet. 


