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Begrepp som används i försäkringsvillkoren 
 
Gängse pris 
Gängse pris är det kontanta pris som vid tidpunkten för skadan skulle ha fåtts för trädbeståndet, virket eller plantbeståndet i Finland, om det hade saluförts 
på ändamålsenligt sätt. 
 
Självrisk 
Med självrisk avses det penningbelopp som antecknats i försäkringsbrevet eller -villkoren och som avdras från det skadebelopp som ersätts i samband 
med ett försäkringsfall. 
 
Trädbestånd 
Med trädbestånd avses skog, vars dominerande höjd är över sju (7) meter. 
 
Virke 
Med virke avses obehandlat virke som huggits eller energived som samlats från den försäkrade ekonomiskogen och som ägs av försäkringstagaren. 
Försäkringsobjekt är inte sågat, hyvlat eller på annat sätt vidareförädlat virke.  
 
Plantbestånd 
Med plantbestånd avses skog, vars dominerande höjd är högst sju (7) meter. 
 
Ekonomiskog 
Med ekonomiskog avses skog, vars huvudsakliga ändamål är att producera virke för skogshushållningens behov. 
 
Tomtskog 
Med tomtskog avses plant- eller trädbestånd som har skogsekonomiskt värde och som är beläget på en tomt omfattande högst 3 hektar på vilken också 
gårdens huvudbyggnad är belägen eller för vilken beviljats bygglov för huvudbyggnad. 
 
1 Försäkringens giltighet  
Försäkringen gäller på det försäkringsställe som anges i försäkringsbrevet. 
 
2 Försäkringsobjekt  
Objekt för försäkringen är ekonomiskog eller tomtskog som hör till den gård som antecknats i försäkringsbrevet.  
 
3 Försäkringsskydd  
3.1 Skydd vid plötslig och oförutsedd händelse 
Försäkringen ersätter direkt sakskada som orsakats av en plötslig och oförutsedd händelse. 
 
3.2 Brandskydd 
Försäkringen ersätter plötslig och oförutsedd direkt sakskada till följd av 

- eld som kommit lös 
- explosion 
- blixtnedslag. 

 
Försäkringen ersätter dessutom skada på plantbestånd och trädbestånd till följd av släckningsåtgärder. 
 
3.3 Storm- och snöskadeskydd 
Försäkringen ersätter plötslig och oförutsedd direkt sakskada som orsakats av storm eller snö. 
 
3.4 Insektsskadeskydd 
Försäkringen ersätter plötslig och oförutsedd direkt sakskada som orsakats av insekter. 
 
3.5 Skydd vid skada som orsakats av gnagare 
Försäkringen ersätter plötslig och oförutsedd direkt sakskada som orsakats av gnagare. 
 
3.6 Förväntningsvärdesskydd 
Försäkringen ersätter förlust av förväntningsvärde på trädbestånd, som försäkrats med en ekonomiskogsförsäkring, då skogen har drabbats av en 
ersättningsgill skada enligt den skyddsomfattning som antecknats i försäkringsbrevet. 
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4 Allmänna begränsningar i försäkringsskydden 
Försäkringen ersätter inte skada, som har orsakats 

1) av planerings-, behandlings- eller arbetsfel, av försummelse av skogsvård eller av långsamt framskridande händelser 
2) av köld (frost), is, frysning, regn, torka, hetta, tjäle, av att marken rört sig eller annat långsamt framskridande fenomen 
3) av växling i vattenstånd, sjögång eller isens rörelser 
4) av förorening av luft, vatten eller jordmån eller av svampsjukdomar 
5) av rundmaskar, såsom tallnematoder 
6) av andra hjortdjur än rådjur 
7) till följd av bedrägeri, förskingring eller motsvarande svikligt förfarande eller avtalsbrott 
8) av sådan orsak att skadan kan ersättas på basis av speciallag, garanti eller annan förbindelse eller försäkring eller med allmänna medel. 

 
Försäkringen ersätter inte 

9) rena förmögenhetsskador 
10) skada i sådana fall där försäkringshändelsen inte kan fastställas 
11) skada i sådana fall där den händelse som orsakat skadan har börjat innan försäkringen trädde i kraft. 

 
5 Säkerhetsföreskrifter  
I säkerhetsföreskrifterna nämns de vanligaste skyddsåtgärderna, varmed man strävar efter att förhindra uppkomsten av skada eller reducera skadans 
omfattning. 
 
Försäkringstagaren, den försäkrade och med honom jämställbar person ska iaktta säkerhetsföreskrifterna. Om säkerhetsföreskrifterna försummas, kan 
detta leda till att ersättning inte utbetalas eller att ersättningen sänks i enlighet med punkt 5.1.1 i de allmänna avtalsvillkoren. 
 
5.1 Brandsäkerhet 

1) Öppen eld som gjorts upp i skog ska övervakas, och efter släckningen ska man se till att elden inte blir och pyra på den plats där elden gjorts upp. 
2) Det är förbjudet att göra upp öppen eld på gårdsområde eller i terrängen, när varning för skogsbrand eller gräsbrand råder.  

 
5.2 Avvärjning av insektsskador 
Skogsägaren är skyldig att se till att virke eller trädbestånd som skadats i samband med en brand-, storm- eller snöskada eller annan skada transporteras 
bort från skogen eller virkeslagret i enlighet med lagen om bekämpning av skogsskador (1087/2013) eller att på något annat sätt se till att 
skogsskadeinsekter inte i väsentlig mån kan sprida sig från trädbeståndet eller virket. 
 
6 Ersättning av skador  
6.1 Ersättningsgrunder 
Försäkringens objekt och det försäkringsskydd som valts för dem har antecknats i försäkringsbrevet. 
 
6.1.1 Direkt sakskada 
Försäkringen ersätter i enlighet med det försäkringsskydd som antecknats i försäkringsbrevet direkt sakskada som drabbar det försäkrade objektet till följd 
av en plötslig och oförutsedd händelse.  
 
Dessutom ersätts nödvändiga och skäliga kostnader, som orsakats vid begränsning eller avvärjning av skada som drabbat eller omedelbart hotat den 
försäkrade egendomen. Sådana kostnader är t.ex. skäliga kostnader för efterbevakning som är nödvändig för att förhindra eller begränsa en skada som 
ska ersättas på basis av försäkringen. 
 
6.1.2 Ersättningsbegränsningar 
Försäkringen ersätter inte 

1) minskning av skogens värde 
2) tillväxtförlust 
3) kostnader för plantering av nytt plantbestånd 
4) släckningskostnader eller kostnader för röjning efter skada 
5) kostnader som indirekt ansluter sig till skaderegleringen eller skadan, såsom telefon- och resekostnader, inkomstbortfall eller andra motsvarande 

kostnader. 
 
6.2 Uppskattning av trädbeståndets pris och uträkning av skadebeloppet 
Skadebeloppet uträknas i samband med försäkringsfallet.  
 
Vid skada på plantbestånd i ekonomi- och tomtskog är ersättningsbeloppet per förstörd hektar som till följd av skadan ska beskogas genom kultur lika med 
det penningbelopp som anges i försäkringsbrevet. Antalet plantor per trädslag och behovet av kompletterande plantering beräknas i enlighet med 
Skogsbrukets utvecklingscentral Tapios anvisningar. Plantor som väntar på utplantering ersätts enligt anskaffningspriset för motsvarande plantor. 
 
Från det skadebelopp som ersätts avdras de ersättningar, bidrag och understöd som erhålls för skydd av skog och från allmänna medel. 
 
Vid skada på trädbestånd och virke samt vid skada på trädbestånd i tomtskog utgör ersättningen det ersättningsbelopp per kubikmeter fast mått som valts 
eller gängse pris, enligt vad som antecknats i försäkringsbrevet.  
 
6.2.1 Ekonomiskog 
Ersättningen fastställs enligt det ersättningsbelopp som försäkringstagaren valt då försäkringen togs. Ersättningsbeloppet anges alltid i försäkringsbrevet.  
 
Ersättningen för förlust av förväntningsvärde på trädbestånd vid andra än brandskador fastställs i procent av det ersättningsbelopp som antecknats i 
försäkringsbrevet enligt följande: 
 
Ålder på trädbestånd  Ersättning 
   
25 - 35 år  100 % 
26 - 45 år  50 % 
46 - 55 år  25 % 
 
Vid brandskador baserar sig ersättningen för förlust av förväntningsvärde på trädbestånd på en uppskattning som gjorts av en yrkesman inom 
skogsbranschen. 
 
6.2.2. Tomtskog 
I en tomtskogsförsäkring är ersättningen alltid det belopp som anges i försäkringsbrevet. Försäkringsskydd i händelse av förlust av förväntningsvärde kan 
inte inkluderas i en tomtskogsförsäkring.  
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6.3 Utbetalning av ersättning 
6.3.1 Engångsersättning 
Vid skogsskador utbetalas ersättningen alltid i pengar. 
 
Det skadade trädbeståndet kvarstår alltid hos försäkringstagaren. 
 
6.4 Självrisk och övriga avdrag 
6.4.1 Självrisk 
Från det skadebelopp som ersätts avdras en självrisk. Självrisken fastställs enligt försäkringsbrevet och dessa försäkringsvillkor. Självrisken avdras inte för 
kostnader för avvärjning och begränsning av skada. 
 
6.4.2 Inverkan av personers förfarande 
Försäkringsbolaget kan nedsätta eller förvägra ersättning till sådan försäkrad eller med honom jämställbar person, som 

- orsakat försäkringsfallet uppsåtligen eller av grov oaktsamhet; detsamma gäller försäkringsfall, där den försäkrades bruk av alkohol eller berusande 
medel har varit en bidragande orsak till försäkringsfallet (punkt 6.1 i de allmänna avtalsvillkoren) 

- försummat att iaktta de säkerhetsföreskrifter som avtalats för försäkringen (punkt 5 i villkoren och punkt 5.1.1 i de allmänna avtalsvillkoren) 
- försummat att vidta åtgärder för att avvärja eller begränsa skada (punkt 5.2.1 i de allmänna avtalsvillkoren). 

 
I punkt 7 i de allmänna avtalsvillkoren redogörs för de personer som jämställs med den försäkrade. 
 
6.4.3 Skattelagstiftningens inverkan 
Vid uträkning av ersättningsbeloppet beaktas lagarna om beskattning. 
 
6.4.4 Uträkning av avdrag 
Självriskerna och övriga avdrag avdras från det ersättningsbara skadebeloppet i form av successiva räkneoperationer i följande ordning: 

1) självrisk 
2) beloppet av eventuell skatt 
3) minskad ersättning till följd av personers förfarande. 

 
7 Försäkringspremie  
7.1 Omständigheter som inverkar på försäkringspremien 
På premien för försäkringen inverkar bland annat egenskaper som hänför sig till försäkringstagaren, såsom ålder samt försäkrings- och skadehistorien, den 
försäkrade skogens areal och läge samt försäkringsskyddets omfattning och självriskens storlek. De faktorer som inverkar på premien varierar enligt det 
objekt som försäkras. 
 
Försäkringsbolaget har rätt att justera försäkringspremien vid ingången av nästa försäkringsperiod till följd av förändring i åldern hos försäkringsobjektet, 
försäkringstagaren, hans familjemedlemmar, de försäkrade eller egendomens innehavare. Då justeras försäkringspremien i enlighet med förändringen i den 
statistiska skaderisken som motsvarar förändringen i åldern.  
 
När ålderns inverkan på skaderisken förändras, kan försäkringspremien justeras så att den bättre motsvarar risken. 
 
I de allmänna avtalsvillkoren redogörs för de övriga situationer där försäkringsbolaget har rätt att justera försäkringspremien. 
 


