


 

Skogbrand er et gjensidig forsikringsselskap
stiftet i 1912. Skogbrand er det eneste forsikringsselskapet  
som tilbyr skogforsikring i Norge. Skogbrand forsikrer  
i dag over 40 000 eiendommer og arbeider aktivt  
med skadeforebygging.

Gjensidig forsikrings
selskap betyr at det er 
kundene selv som eier 

selskapet



 

VÅR SKOGFORSIKRING

FULL SKOGFORSIKRING
Dekker skader fra brann, 

smågnagere, storm og snø.

KUN BRANNFORSIKRING 
Dekker skader fra brann, 

smågnagere.

KUN STORMFORSIKRING
Dekker skader fra  

storm og snø.



HVORFOR TRENGER JEG 
FORSIKRING?
Skader på skogen kan gi store tap for 
skogeier, både i form av tapt inntekt,  
økte driftskostnader og utgifter til vakthold 
etter brann.

Skogbrand har de siste årene opplevd en 
økning av storm- og snøskader. I 2021 ble 
det utbetalt totalt 26 millioner kroner etter 
snøskader. Ved utgangen av året pågikk 
fortsatt skadebehandlingen etter stormen 19. 
november. Total erstatningsutbetaling var 
beregnet til ca. 80-100 millioner kroner.

Brannforsikringen dekker  
utgifter til slukking og 

vakthold



Skogforsikringen følger eiendom, ikke 
person. Eiendommen kan derfor være helt 
eller delvis forsikret fra før. Ta kontakt med 
Skogbrand, eller logg inn på Min Side, for 

å overføre eiendommen til riktig eier. På Min 
Side kan du også kontrollere at din forsikring 
er i tråd med dine ønsker.

KAN SKOGEN ALLEREDE VÆRE FORSIKRET?

Gamle avtaler kan ha 
dekningsgrad under 100%.
Sjekk at du ikke er under

forsikret!



Husk at du kan betale skogforsikringen med skogfond, 
med 85% skattefordel. Skogfondet er enkelt forklart 
penger du som skogeier plikter å sette av ved salg av 
tømmer. Det er dine penger, men det er begrenset hva 
du kan bruke dem til. 

Skogfondsordningen er til for å sikre langsiktige 
investeringer i skogen. Du kan lese mer om dette på 
Landbruks  direktoratets sider, www.skogfond.no.

SKOGFORSIKRING KAN
BETALES MED SKOGFOND!



Se pristabeller eller 
 beregn pris for egen eien

dom på skogbrand.no

Prisen avhenger av type 
dekning, bonitet og landsdel

For alle avtaler gjelder en 
minstepris på kr 350 i året

Egenandel ved skade  
er kr 3000

FULL FORSIKRING 
KOSTER I SNITT  

1KR/DAA!



HVOR STOR MÅ SKADEN VÆRE
FOR Å FÅ ERSTATNING?
Ved skader fra storm, snø og smågnagere må det 
være et sammenhengende skadefeltet på minst 2 daa, 
hvor minst 25% av plantene/trærne er skadet.

HVORDAN BEREGNES ERSTATNINGEN?
Erstatning beregnes ut fra bonitet og alder på skogen, 
og om det er helt eller delvis skade. Skogbrand bruker 
faste erstatningssatser. Satsene skal kompensere 
for redusert tømmerverdi, tidlig avvirkning og økte 
driftskostnader.



HVA GJØR JEG OM JEG FÅR 
SKADE PÅ SKOGEN MIN?
Har du vært utsatt for en skade, melder du 
inn skaden til Skogbrand. Dette kan gjøres 
enkelt via Min Side på skogbrand.no, eller 
ved å ta kontakt med Skogbrand.

Deretter vil en takstperson ta kontakt, og 
avgjøre om skaden skal befares. Ved 
befaring registreres skadet areal, bonitet, 
alder og om det er helt eller delvis skade. 
Etter befaring beregnes erstatningsoppgjøret 
og erstatning utbetales.

Brannvesenet kan 
pålegge skogeier vakt

hold etter slukking





ANDRE FORSIKRINGS
PRODUKTER
• Ansvarsforsikring for skogsbilvei
• Brannforsikring for juletrefelt
• Skogforsikring med storskadeavtaler

Les mer på skogbrand.no

Eier du skogsbilvei kan du  
bli holdt økonomisk ansvarlig 

om en tredjepart skader  
seg selv eller utstyr
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HVORDAN TEGNE SKOGFORSIKRING?
Du kan tegne forsikring på skogbrand.no eller ta 
kontakt direkte med Skogbrand. Det du trenger er antall 
dekar i hver bonitetsklasse, samt hvor skogen din ligger.

KONTAKT OSS
23 35 65 00
post@skogbrand.no
skogbrand.no

/skogbrandforsikring /skogbrand


