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VELKOMMEN TIL PLANTEAVLSDAG



Fremtidens forsikringsmarked

Forsikringsselskaberne stiller strengere krav til landbruget.

Årsager hertil:

• Landbrugets økonomiske vilkår

• Selskaberne har i mange år undertariferet landbrugskunder

• Færre, men større landbrug

• Stordrift = større risiko for skader, f. eks. dyresygdomme

• Mange anmeldte skader

• Forsikringsmarkedet på landbrug er ændret

• Bedriften skal dækkes af på mange flere produkter end tidligere



PRÆSENTATION AF 

TOPDANMARKS AFGRØDEFORSIKRING

Topdanmark



Fakta om vejrforandring

- klimaet påvirker udbyttet  
• Den gennemsnitlige årlige nedbør i Danmark er på 150 år 

steget omkring 100 mm 

• Den årlige middeltemperatur i Danmark er steget cirka 1,5˚C 

siden 1870 

• 64 haglskader på 3 dage i juni 2019 – større & dyrere skader 

• 802 solskinstimer (sommermånederne)  i 2018, hvilket er det 

højeste målte nogensinde 

• Forår 2019 

• Tiende vådeste forår siden 1874 (175 mm)

• Rekord solrigt og meget tørt i april (274 solskinstimer) 



Topdanmark har spurgt 56 kunder  

 72 % forventer mere ustabilt vejr i fremtiden 

 44 % forventer udbyttesving på mere end 20 %

 Kunderne ser vand/skybrud, tørke og hagl som de største klimaudfordringer 

 78 % er interesseret i at kunne forsikre den klimamæssig risici 

Desuden har vi snakker med flere kunder

 Ønske om et simpelt produkt 

 Ønske om en billig pris 

 Kunde havde mistet 2.000.000 kr. i 2018 

 Kunde ønskede at afdække risikoen allerede i år 
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Hvilke afgrøder er omfattet?
• Alle afgrøder der er nævnt i de enkelte risikogrupper 

• Hele arealet som dyrkes af forsikringstager, ejet og 

forpagtet 

• Det er en forudsætning at kornarealet er forsikret, før 

at rapsarealet kan forsikres

Risikogruppe 1: Kornafgrøder – 145 kr. pr. ha 

• Vinter- og vårhvede 

• Vinter- og vårbyg 

• Rug

• Havre 

• Triticale

Risikogruppe 2: Olieholdige afgrøder – 290 kr. pr. ha

• Vinter- og vårraps 
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Hvornår kommer forsikringen i spil? 
Forsikringen dækker udbyttetab på forsikringstagers afgrøder som følge af frost, sne, tø, vand, 

tørke, storm, skypumpe, skybrud, hagl, jord- eller sandfygning, insekter samt større 

skadedyr (kronvildt, gæs mv). 

Rimelige og nødvendige udgifter til dokumentation er fastsat til højst 5.000 kr. i forbindelse med 

en skade. Udgifterne skal f.eks. dække omkostningerne til en planteavlskonsulents arbejde med 

at finde udbyttetal fra tidligere år.



Hvordan virker forsikringen?

Her ses cyklussen for afgrødeforsikring,

Forsikring skal købes inden 1.oktober for den 
kommende vækstsæson.

Skader anmeldelse hvis forventning 
om udbyttenedgang er større end 20%.

Efter høst dokumenteres evt. 

udbyttetab opdelt i den enkelte afgrøde. 
Dette skal ske inden 1.april.

Topdanmark udbetaler erstatning til kunden
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Skadebegivenheder 
Frost* 
Frostskader: Påviselige skader på afgrøder, som skyldes temperaturer under frysepunktet, fx 

en længere periode , hvor temperaturen er under frysepunktet (barfrost), eller en periode, 

hvor temperaturen svinger pludseligt mellem plus- og minusgrader. 

Sne 
Sne, der i en kortere eller længere periode helt eller delvist tildækker afgrøderne og medfører 

påviselige skader på afgrøderne.

Tø 
Sne, som smelter over en kortere eller længere periode og medfører påviselige skader på 

afgrøden. 

Vand, herunder skybrud
Store mængder vand faldet over en kortere eller længere periode, der overstiger jordens 

vandkapacitet:

• Mere end 15 mm nedbør på 30 minutter (skybrud)

• Mere end 40 mm på 24 timer

• Mere end 30 dage med nedbør

Vandmængderne skal medføre påviselige skader på afgrøderne.
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Skadebegivenheder 
Tørke

• Fra 0-7 uger efter såning: mindst 14 sammenhængende dage med mindre end 5 mm nedbør

• Fra 8 uger efter såning til høst: mindst 14 sammenhængende dage med mindre end 1 mm

Nedbør

Tørken skal medføre påviselige skader på afgrøderne.

Storm 
Vind med hastigheder over 17,2 m/sek., der medfører påviselige skader på afgrøderne. 

Skypumpe
En hvirvelvind, der medfører påviselige skader på afgrøderne. 

Hagl 
Kugleformet is, der falder som nedbør og medfører påviselige skader på afgrøderne. 

Insekter/skadedyr 
Insekt- eller skadedyrsangreb, der medfører påviselige skader på afgrøderne og som ikke kan 

kontrolleres/bekæmpes ved hjælp af skadeforebyggende tiltag. 

Økologisk jordbrug er ikke omfattet af dækningen for insekt- og skadedyrsangreb.

Jord- og sandfygning
Påviselige skader på afgrøder, som skyldes jord- eller sandfygning.
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Hvordan beregnes erstatningsprisen?
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Erstatningsprisen beregnes som 

gennemsnittet af de foregående fem års 

afregningspris fratrukket højeste og laveste 

afregningspris (ligesom ved udbytte)  pr. 

afgrøde, og offentliggøres 1. marts for den 

kommende høst. 

Gns. afregningspris i kr. pr. 100 kg

120 Hvede 

106 Rug 

117 Byg 

105 Havre 

111 Triticale

268 Raps 
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Hvad er ikke dækket?
• Uagtsomhed, misforvaltning eller forseelse af 

forsikringstageren, ethvert medlem af 

forsikringstagerens familie, husstand eller 

medarbejdere

• Skader på maskiner eller udstyr
• Manglende overholdelse af kravene i en hvilken som 

helst kontrakt, herunder bl.a. kvalitetsforringelse af 

afgrøder (eksempelvis maltbyg til foderbyg, fremavl til 

foderhvede eller for højt vandindhold)

• Manglende opnåelse af en pris for enhver afgrøde, 

der afspejler den lokale markedsværdi 

• Afgrøder på lager

• Haglskade på andre afgrøder end korn og raps
• Udbyttenedgang som følge af en ændring i 

dyrkningsmetode*

• Arealer/afgrøder geografisk placeret uden for 

Danmarks grænser, uanset juridiske tilhørsforhold 
• Oversvømmelse fra hav, fjord, sø og vandløb 



Haglskade – dobbeltdækning 

 Der kan tegnes haglskade i Topland og afgrødeforsikring 

 Der kan ikke opnås erstatning for både haglskade- og 

afgrødeforsikring 

 En haglskade vil blive fratrukket en afgrødeerstatning 
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Dokumentation i forbindelse med skader 

 Hvis en af skadesbegivenhederne er sket, og kunden har formodning 

om, at det kan medføre et udbyttetab, som vil være dækket af 

forsikringen, skal kunden kontakte os. Dokumentation i form af fotos vil 

være en rigtig god ide, gerne fra mobilen, da der således er geodata 

fra billedet

 Et evt. udbyttetabet skal være opgjort inden 1 april året efter høståret

 Når kornet er høstet skal kunden dokumentere sit tab via 

indvejningssedler og markplan, såfremt udbyttetabet er større end 

20% udbetales erstatning 

 Data fra en lokal vejrstation f.eks. fieldsense, ranchsystem, etc.  
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