
Det är viktigt att du 
läser och sparar den 
här informationen.

Skogsförsäkring Max
För- och efterköpsinformation
Gäller från 2022-01-01 

Skogsförsäkring Max är ett komplement till Gårdsförsäkring och till försäkringar för verksamhet inom 
Gröna näringar. Tilläggsförsäkringen innehåller viktiga begränsningar och säkerhetsföreskrifter.  
Detta är en översiktlig information. De fullständiga villkoren får du genom att kontakta oss eller hämta  
dem på vår webbplats. Vi lämnar rådgivning om denna försäkring.

Vilket skydd ger försäkringen? 
Levande skog på skogsmark
Försäkringen gäller för skada genom
 brand, explosion, åskslag och luftfartyg
 storm, snötryck och snöbrott
 uppsåtlig skadegörelse och stöld
  svamp och insektsangrepp, exempelvis angrepp av granbarkborre, 

gremmeniella och snytbaggar
 torka, frost, tjäder och sork på skogsföryngring
  plötslig och oförutsedd skada, exempel på skador som kan vara 

plötsliga och oförutsedda är skogsplantor som skadats av vilt-
betning, fejning eller av vildsvin.

Skogsråvara
Försäkringen gäller till exempel vid brand och uppsåtlig skadegörelse.

Skogsplantor och frön för skogsodling
Försäkringen gäller till exempel vid brand, stöld och uppsåtlig skade-
görelse. 

Vilken egendom gäller försäkringen för? 
   Levande skog på skogsmark 

– Skogsföryngring 
– Ungskog 
– Skog

  Skogsråvara till exempel timmer,  massaved och biobränsle
   Skogplantor och frön för skogsodling.
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Hur stor blir ersättningen?
Vi värderar dina skador på olika sätt beroende på vilken skada som 
inträffat. Skada genom brand på skog ersätts genom beräkning av 
förlorat värde i form av virkesförluster, fördyrad avverkning samt  
del i planteringskostnad. Skada genom övriga  skadehändelser värde-
ras utifrån våra Tabeller för ersättnings belopp vid skogsskador.  
I tabellerna, som du finner på vår hemsida, framgår till exempel  
den ersättning du får per kubikmeter skadad skog. Tabellerna upp-
dateras varje år och gäller för skog från första juli till och med sista 
juni året därpå. För skogsföryngring och ungskog gäller värderings-
tabellen per växtsäsong.

Räddningsplikt och brandbevakning
Vid akut risk för skada är du skyldig att  avvärja risken, begränsa 
 skadan och skydda skadad egendom. Du kan då få ersättning för 
dessa åtgärder. Du kan få ersättning för brandbevakning av skogs-
mark när den är  beordrad av räddningstjänsten och kostnader och 
omfattning har godkänts av oss.

Det är viktigt att du 
läser och sparar den 
här informationen.
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070-686 97 50 • info@lysviksforsakringsbolag.se • www.lysviksforsakringsbolag.se • Adress: Backa 26, 686 97 Lysvik

Allmänna bestämmelser
I vår för- och efterköpsinformation om Gårdsförsäkring kan 
du bland annat läsa om hur du förnyar din försäkring, vad som 
händer om du inte betalar försäkringen och hur du kan få ditt 
ärende omprövat. Där kan du också läsa om hur vi behandlar 
dina personuppgifter. Fullständig information om hur vi be-
handlar personuppgifter hittar du på vår webbplats 
www.lysviksforsakringsbolag.se.
Försäkringsgivare för denna försäkring är Länsförsäkringar 
Värmland.

Om Lysviks Försäkringsbolag
Lysviks Försäkringsbolag är ett lokalt självständigt försäkrings-
bolag, som ägs av försäkringstagarna. Lysviks Försäkringsbolag 
har bedrivit verksamhet sedan år 1888.
Vi försäkrar villahem, villa, hem, fritidshus och gård inom Sunne 
och Torsby kommuner.
Vi står under Finansinspektionens tillsyn.

lansforsakringar.se

Kontakta Länsförsäkringar eller din försäkringsförmedlare.

Länsförsäkringar Bergslagen 021-19 01 00 | Länsförsäkringar Blekinge 0454-30 23 00 | Dalarnas Försäkringsbolag 023-930 00 | Länsförsäkringar Gotland 0498-28 18 50 
Länsförsäkringar Gävleborg 026-14 75 00 | Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad 044-19 62 00 | Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän 031-63 80 00 | Länsförsäkringar Halland 
035-15 10 00 | Länsförsäkringar Jämtland 063-19 33 00 | Länsförsäkringar Jönköping 036-19 90 00 | Länsförsäkringar Kalmar län 020-66 11 00 | Länsförsäkring Kronoberg 
0470-72 00 00 | LF Norrbotten 0920-24 25 00 | Länsförsäkringar Skaraborg 0500-77 70 00 | Länsförsäkringar Skåne 040-633 80 00 | Länsförsäkringar Stockholm 08-562 830 00 
Länsförsäkringar Södermanland 0155-48 40 00 | Länsförsäkringar Uppsala 018-68 55 00 | Länsförsäkringar Värmland 054-775 15 00 | Länsförsäkringar Västerbotten 090-10 90 00 
Länsförsäkringar Västernorrland 0611-36 53 00 | Länsförsäkringar Älvsborg 0521-27 30 00 | Länsförsäkringar Östgöta 013-29 00 00 

Vad ersätts inte?
Försäkringen gäller bland annat inte för skada
   på träd, i ungskog eller i skog, genom  insekter eller svamp om 

 skadan inträffar inom sex månader från det att försäkringen har 
trätt i kraft

   som orsakats av svamp, insekter eller  andra levande organismer 
som inte har sitt naturliga utbredningsområde i Sverige

   som orsakats av rötsvampar, till exempel rotröta och honungs-
skivling 

   på skog som enbart består i tillväxt och/eller  kvalitetsförlust. 
Undantaget tillämpas inte  för skada till följd av snötryck, snöbrott 
eller sot till följd av brand

   genom stöld av skogsråvara
   genom sprängningsarbeten.

Säkerhetsföreskrifter/Aktsamhetskrav
För att vi ska kunna ersätta dig fullt ut vid en skada måste du ha varit 
aktsam. Har du inte följt de säkerhetsföreskrifter eller aktsamhets-
krav som finns i försäkringsvillkoren kan ersättningen minskas. Hur 
stor minskningen blir beror på hur din oaktsamhet påverkat skadan 
och dess omfattning.

Här är några av de viktigaste kraven:
I syfte att förhindra eller begränsa skada måste du
     följa de föreskrifter som anges i försäkringsbrevet, i lagar, författ-

ningar eller av myndigheter 
   följa de föreskrifter som anges av tillverkare, leverantörer, besikt-

ningsmän eller motsvarande
     följa LBK:s rekommendation flik 9.4 Förebyggande av skogsbrand
   tillse att plantering utföras fackmannamässigt
   tillse att gallringar inte genomförs efter att den grundytevägda 

medelhöjden (Hgv) är 20 meter.

Självrisk
Självrisken framgår av ditt försäkringsbrev. Om du väljer en högre 
självrisk betalar du ett lägre pris för försäkringen. 

Allmänna bestämmelser
I vår för- och efterköpsinformation om  Gårdsförsäkring och om för-
säkringar för verksamhet inom Gröna näringar kan du bland annat 
läsa om hur du förnyar din för säkring, vad som händer om du inte 
betalar försäkringen och hur du kan få ditt ärende omprövat. Där kan 
du också läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter. Fullständig 
information om hur vi behandlar person uppgifter hittar du på vår 
webbplats  lansforsakringar.se/personuppgifter.

Om Länsförsäkringar
Länsförsäkringar består av 23 självständiga länsförsäkringsbolag som 
erbjuder kunderna en helhet av bank-  och försäkringstjänster. Genom 
Agria Djurförsäkring erbjuds djur-  och grödaförsäkring och genom 
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg 
bostadsaffär. Av din offert eller ditt försäkringsbrev framgår vilket 
länsförsäkringsbolag som är din försäkringsgivare.

Vi står under Finansinspektionens tillsyn.


