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Digitale løsninger

Produkter

Kapitalforvaltning

Fokusområder for Skogbrand

Skape verdier for våre medlemmer

Forebygging



Norge blir stadig varmere

Kilde – Metrologisk institutt



Norge blir stadig våtere

Kilde – Metrologisk institutt



Nytt stort utbrott av Diplodia pinea

Svampsjukdomen Diplodia pinea har konstaterats i ett 30 

hektar stort bestånd i Hälsingland. Det innebär att 

Skogsstyrelsen anser att tallsjukdomen är etablerad i 

södra och mellersta Sverige. Kilde:Land Skogbruk 09.10

Klimaendringer – gir nye

skader…



SKOGBRANN-KLIMA

Utvikling i skogbrannfare i Norge (2071-2100)

Met rapport nr 25/2014
Kilde – Metrologisk institutt



• Erstatningskrav og regresskrav etter tømmerbilvelt

• Grunneier

o Oppgradert for veiklasse 3 – tilskudd fra Fylkesmannen, Regelmessig vedlikehold av vei

• Grunneier engasjerte AT Skog

o AT skog påtok seg ansvar for skogsdriften

▪ AT Skog har ansvar for hogst og formidling

▪ Grunneier ansvar for tilkomst med tilhørende forpliktelse

• Snøaas Transport

o AT skog har avtale med Snøaas Transport

• Tømmerbil med henger veltet

o Snøaas Transport påført større økonomiske tap

▪ Delvis dekket av forsikringen i EIKA

▪ Snøaas krevde erstatning for tapet som ikke ble dekket av forsikringen

▪ EIKA krevde regress fra Grunneier og AT skog

Skogsbilvei– Nedre Telemark Tingrett - Dom 

DOM 15.09.2016 

o Grunneier er regressansvarlig ovenfor EIKA Forsikring

o Grunneier er erstatningsansvarlig ovenfor Snøaas Transport

o AT skog frifinnes

o Er anket



Ansvarsforsikring for skogsbilveier

Bevisstgjøring av ansvar:

Det medfører ansvar å eie og drive en skogsbilvei.

Vegeier kan gjøres økonomisk ansvarlig for skader på 3. 

person som benytter seg av skogsbilveien. 

Utvikling i faser:

Fase 1: Tilby enkelt ansvarsprodukt uten tilpassede vilkår

Fase 2: Tilpasse produkt og vilkår som sikrer:

o God ansvarsdekning for veieier

o God standard ved bygging

o Godt veivedlikehold



Ansvarsforsikring for skogsbilveier

Dekker ansvar inntil 10 millioner kroner. 

Premien varierer fra kr 500-3000 avhengig av veilengde opp til 50km. 

Pris etter avtale over 50 km vei.

Tillegg for broer over 10m med pris på kr 1000 pr stk.

Egenandel ved skade er kr 10 000.
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