
 
 

Skrevet af Malene Dall Hardt Hansen, Jura & Skat og udarbejdet i projekt Giv stafetten videre til nye kræfter i 
dansk landbrug 

Tænke hele vejen rundt 
 
Notat om forsikringer 
 
I det følgende gennemgås en række af de forsikringer, man som køber af en landbrugsejendom som mini-
mum bør overveje at tegne for at sikre sine økonomiske interesser. Det gælder både for landbrugsejendom-
men som erhvervsmæssigt aktiv/erhvervsmæssig virksomhed og som eventuelt hjem for køber og købers 
familie.  
 
Det kan i visse tilfælde være muligt for køber at overtage sælgers eksisterende forsikringer på ejendommen, 
men køber vil sædvanligvis nytegne egne forsikringer. 
 
Præmien for de enkelte forsikringer er ikke angivet, da præmiens størrelse afhænger af den konkrete risiko 
og hvilke konkrete dækninger med eventuelle tilvalg, der ønskes etableret. Generelt kan dog fremhæves, at 
jo højere selvrisikoen for en forsikring er, jo lavere er præmien. Til gengæld dækker forsikringsselskabet 
alene den del af skaden, som overstiger selvrisikobeløbet.    
 
Gennemgangen af forsikringer er ikke uddybende eller udtømmende, ligesom de dækninger under forsikrin-
gerne, forsikringsselskaberne tilbyder, kan være på forskellige vilkår. Køber anbefales derfor at tage kontakt 
til rådgiver, assurandør eller forsikringsselskab med henblik på etablering af forsikringsdækning, der passer 
til købers konkrete behov.  
 
Landbrugsforsikring 
 
Indledningsvis og som noget særligt for landbrug skal det fremhæves, at det er muligt at tegne en landbrugs-
forsikring, som under én forsikringspolice samler flere af de forsikringer og dækninger – både erhvervsmæs-
sige og private – der er relevante ved drift og beboelse af landbrugsejendom.  
 
Under en landbrugsforsikring kan således være samlet bygningsforsikring, løsøreforsikring, indboforsikring 
og ansvarsforsikring med mulighed for yderligere tilvalg. Desuden giver en landbrugsforsikring mulighed for 
en bredere dækning af eksempelvis maskiner, redskaber og andet løsøre end en almindelig løsøreforsikring 
vil give. Flere af de forsikringer, der er oplistet neden for, kan således indgå/tilkøbes en landbrugsforsikring 
eller kan kun indgå i en landbrugsforsikring.       
 
Forsikring af bygninger 
 
Indledningsvis og som noget særligt for landbrug skal det fremhæves, at det ikke er muligt at tegne ejerskif-
teforsikring på landbrugsejendomme med landbrugspligt eller for landbrugsejendomme, hvor erhvervsarealet 
udgør mere end 50 % af det samlede areal.  
 
Da der heller ikke udarbejdes tilstandsrapport i disse tilfælde anbefales det, at køber forud for købet får lavet 
en byggeteknisk gennemgang af ejendommen med henblik på at sikre sig et klart billede af ejendommens 
stand.   
 
• Bygningsforsikring, herunder bygningsbrandforsikring  



 
 

Dækningerne herunder kan eksempelvis omfatte bygningsbrand, el-skade, snetryk, stormskade, 
svampe- og insektangreb, vandskade og skade som følge af brud på rør eller stikledning. Bygnings-
forsikringen kan også omfatte husejeransvar.   
 
Nogle af dækningerne kan alene etableres eksempelvis for dele af ejendommen, eksempelvis for 
beboelsesbygninger.  
 
Det er ikke lovpligtigt at etablere brandforsikring for en bygning, men såfremt der er lån i ejendom-
men kræver långiver typisk, at ejendommen holdes helt eller delvist brandforsikret.   

 
Forsikring af maskiner, løsøre, dyr mv.  
 
Erhvervsmæssigt regi: 
 
• Løsøreforsikring for maskiner (inklusive motorkøretøj uden nummerplade), redskaber og andet løsøre  

Dækningerne herunder kan eksempelvis omfatte brand, el-skade, tyveri, hærværk, udstrømning af 
væsker, snetryk, stormskade og skypumpeskade.   
 
Vær opmærksom på eventuelle dækningsforbehold for skade på lånte og lejede maskiner. Vær tillige 
opmærksom på, om forsikringen fortsat dækker, hvis maskinerne mv. lejes ud – eventuelt mod for-
højet præmie.   
 
Det er ikke lovpligtigt at holde maskiner og redskaber løsøre- eller kaskoforsikret, men såfremt de 
pågældende maskiner og redskaber er købt med finansiering eller leaset, kan långiver eller lessor 
stille krav om etablering af forsikringsdækning.  
 

• Kaskoforsikring for maskiner (inklusive motorkøretøj uden nummerplade), redskaber og andet løsøre     
Under eksempelvis en landbrugsforsikring kan det være muligt som supplement til en løsøreforsik-
ring at tegne kaskoforsikring for maskiner, redskaber og andet løsøre, som udvider de dækningsbe-
rettigede skadesårsager. Det kan være i form af kørselskasko (skade på maskinen ved kørsel på 
marken eller på færdselslovens område ved eksempelvis påkørsel, sammenstød, væltning og ned-
styrtning) og/eller maskinkasko (skade inde i maskinen/på maskinens dele).   
 

• Kaskoforsikring for motorkøretøj med nummerplade  
Dækningerne herunder kan eksempelvis omfatte skader (også selvforskyldte), brand, tyveri, indbrud 
og hærværk.   
 
Det er ikke lovpligtigt at holde motorkøretøjer kaskoforsikret, men såfremt et motorkøretøj er købt 
med finansiering eller er leaset, kan långiver eller lessor stille krav om etablering af kaskoforsikring.  
 

• Afgrødeforsikring/avl og produkter/foder 
Dækningerne herunder kan eksempelvis omfatte erstatning for skade, som påføres eks. produktbe-
holdning, foder og avl på rod ved brand, tyveri, hærværk, udstrømning af væsker, hagl, snetryk, 
storm og skypumpe. 

 
• Besætningsforsikring  



 
 

Dækningerne herunder kan eksempelvis omfatte erstatning for skade, som påføres besætningen 
ved brand, tyveri, hærværk, el-skade, udstrømning af væsker, snetryk, storm og skypumpe.  
 

• Besætningssygdomsforsikring 
Dækningerne herunder kan eksempelvis omfatte erstatning ved sygdom og aflivning i henhold til dy-
reværnslovgivningen.  

 
• Dyreulykkesforsikring 

Forsikring af tab af dyr, der dør eller kræves aflivet i henhold til dyreværnsloven som følge af en 
række nærmere angivne ulykkestilfælde. Forsikringen dækker ikke eksempelvis dødsfald eller skade 
på dyr som følge af sygdom.  

 
• Netbanksforsikring 

Forsikring for tab i anledning af netbankindbrud i virksomhedens konti og kassekredit, herunder ved 
hackerangreb. Banken dækker alene tab i forbindelse med netbankindbrud i private bankkonti.   
 

Privat regi: 
 
• Indboforsikring 

Forsikring for skade på privat indbo ved eksempelvis brand, kortslutning, tyveri, røveri, hærværk, 
færdselsuheld, udstrømning af væsker, storm, sky- og tøbrud og køle- og dybfrostskade. 

 
Indboforsikringen omfatter forsikring for privatansvar, herunder børns ansvar, og retshjælpsforsikring 
for privatpersoner. Indboforsikringen kan omfatte lovpligtig droneansvarsforsikring for flyvning i privat 
regi og lovpligtig hesteansvarsforsikring.  
 
Det er muligt at tegne en række tilvalgsdækninger. Heraf skal særligt fremhæves muligheden for at 
etablere dækning for anden pludselig skade, som udvider de dækningsberettigede skadesårsager.    

 
Forsikring af økonomisk risiko 
 
Erhvervsmæssigt regi: 
 
• Husejeransvarsforsikring 

Forsikring for det ansvar, man som ejer af fast ejendom kan ifalde som ejer eller udlejer af bygning 
for skade på person eller ting. Kan være omfattet af en bygningsforsikring.     

 
• Ansvarsforsikring/bedriftsansvarsforsikring 

Forsikring for ansvar for skade på person eller ting forvoldt i forbindelse med landbrugsdrift, herunder 
ansvar for skade forvoldt at bedriftens dyr.  

 
• Produktansvarsforsikring 

Forsikring for ansvar for skade på person eller ting forvoldt af produkter eller ydelser, der er bragt i 
omsætning eller er præsteret.  

 
• Motoransvarsforsikring (selvkørende motorkøretøjer og arbejdsmaskiner uden nummerplade som benyt-

tes på færdselslovens område) 



 
 

Lovpligtig forsikring for ansvar for skade på person eller ting forvoldt af ikke-indregistrerede traktorer, 
mejetærskere og andre selvkørende arbejdsmaskiner, som benyttes på færdselslovens område. 
Omfatter ikke uden særskilt etablering af dækning derfor skade på førerens person eller ting. 
 
Vær opmærksom på eventuelle dækningsforbehold for ansvar for lånte og lejede maskiner. 

 
• Motoransvarsforsikring (motorkøretøjer med nummerplade) 

Lovpligtig forsikring for ansvar for skade på person eller ting forvoldt af motorkøretøj med nummer-
plade. Omfatter ikke uden særskilt etablering af dækning derfor skade på førerens person eller ting.  
 

• Forureningsforsikring og jordforureningsforsikring 
Forsikring for ansvar for skade på person, ting eller jord som følge af forurening fra landbrugsbedrif-
ten.  

 
• Droneansvarsforsikring  

Lovpligtig forsikring for ansvar for skade forvoldt af droner på person eller ting. Der skelnes mellem 
privat og erhvervsmæssig droneflyvning. Ansvar for skader i forbindelse med privat droneflyvning 
kan være dækket af en indboforsikring 
 

• Driftstabsforsikring  
I tilfælde af en i øvrigt dækningsberettiget skade dækker en driftstabsforsikring i en nærmere angi-
ven periode driftstab ved nedgang af omsætning af varer og tjenesteydelser og/eller eventuelt mer-
omkostninger ved opretholdelse af produktionen. Længden af den periode, der skal tegnes drifts-
tabsdækning for, skal fastsættes, så driftstabsforsikringen dækker i den tid, det vil tage at komme 
tilbage til normal produktion.     
 
Vær opmærksom på, at der kan være knyttet driftstabsdækninger direkte til de øvrige forsikringer, 
der kan tegnes for landbruget. 
 
Såfremt virksomheden helt eller delvist består af udlejning af ejendom, kan der tegnes huslejetabs-
forsikring. En huslejetabsdækning kan eventuelt være omfattet af bygningsforsikringen.  
 
En driftstabsforsikring dækker ikke lønomkostninger til medarbejdere, man kan frigøre sig for i perio-
den frem til produktionen er oppe at køre igen. Som et supplement til driftstabsforsikringen kan der-
for tegnes dækning for disse lønomkostninger, hvorved man undgår at skulle opsige folk, som man 
eksempelvis vil have svært ved at undvære i produktionen, når den er oppe at køre igen.    
 

• Cyberforsikring 
Forsikring for skade ved eksempelvis hackerangreb og virusangreb, herunder eksempelvis for   
genoprettelse ved tab af data og betaling af løsesum.      

 
• Retshjælpsforsikring 

En retshjælpsforsikring til erhverv dækker udgifter til advokat i forbindelse med retssager eller vold-
giftssager, som landmanden har anlagt eller som er anlagt imod landmanden i forbindelse med udø-
velse af landbrugsproduktion, herunder ejerskab af driftsbygninger arealer mv.  
 



 
 

Er det ansvar, for hvilket der er blevet anlagt en retssag mod landmanden, omfattet af en ansvarsfor-
sikring, dækkes udgifterne til advokat af den pågældende ansvarsforsikring.  
 
Det er vigtigt at være opmærksom på, at det alene er en nærmere afgrænset form for tvister, der om-
fattes af retshjælpsforsikringen. Eksempelvis er tvister med offentlige myndigheder i skatte- og af-
giftsspørgsmål, straffesager eller inkassosager ikke omfattet. Desuden dækker retshjælpsforsikrin-
gen alene udgifter til advokat, der afholdes i forbindelse med en retssag og derfor ikke udgifter til ad-
vokat, der afholdes forud for en retssag. Endelig er der et nærmere angivet maksimum på størrelsen 
af de advokatudgifter, retshjælpsforsikringen dækker.   

 
Privat regi: 
 
• Privat ansvarsforsikring 

Forsikring for det ansvar, man som privatperson kan ifalde for skade på person eller ting. Omfatter 
også børns ansvar. Ansvaret vil være dækket under en indboforsikring.   

 
• Hundeansvarsforsikring  

Lovpligtig forsikring af ansvar for skader forvoldt af hunde på andre mennesker eller ting.  
 

• Hesteansvarsforsikring  
Lovpligtig forsikring af ansvar for skader på andre mennesker eller ting forvoldt af heste, der har re-
vet sig løs. Ansvaret kan være dækket under en indboforsikring eller landbrugsforsikring. 

  
• Retshjælpsforsikring 

En retshjælpsforsikring i privat regi dækker udgifter til advokat i forbindelse med retssager eller vold-
giftssager, som landmanden som privatperson har anlagt eller som er anlagt imod landmanden som 
privatperson.   
 
En retshjælpsforsikring i privat regi er omfattet af en indboforsikring.   

 
Er det ansvar, for hvilket der er blevet anlagt en retssag mod landmanden, omfattet af en ansvarsfor-
sikring, dækkes udgifterne til advokat af den pågældende ansvarsforsikring.  
 
Det er vigtigt at være opmærksom på, at det alene er en nærmere afgrænset form for tvister, der om-
fattes. Eksempelvis er tvister med offentlige myndigheder i skatte- og afgiftsspørgsmål, tvister vedrø-
rende selvstændig erhvervsvirksomhed, straffesager, skilsmissesager eller inkassosager ikke omfat-
tet. Desuden dækker retshjælpsforsikringen alene udgifter til advokat, der afholdes i forbindelse med 
en retssag og derfor ikke udgifter til advokat, der afholdes forud for en retssag. Endelig er der et 
nærmere angivet maksimum på størrelsen af de advokatudgifter, retshjælpsforsikringen dækker.   

 
Forsikring af personer 
 
Vær opmærksom på, at der kan være en øvre aldersgrænse for etablering af en række af forsikringerne.  
 
Erhvervsmæssigt regi: 
 
• Arbejdsskade - ansatte  



 
 

En arbejdsskade omfatter både arbejdsulykker (personskader der skyldes en hændelse eller påvirk-
ning, der sker pludseligt eller inden for 5 dage) og erhvervssygdomme (sygdomme eller lidelser, som 
skyldes de forhold, arbejdet er foregået under).  
 
Det er lovpligtigt at forsikre ansatte for arbejdsskader. Dette gælder, uanset om de ansatte yder løn-
net eller ulønnet arbejdskraft, og om ansættelsen er varig eller midlertidig. Drives landbruget i et A/S, 
ApS eller IVS, skal der etableres lovpligtig arbejdsskadesikring for direktøren og kapitallejerne, hvis 
de udfører egentligt arbejde i virksomheden.    
 
Vær opmærksom på, at også familiemedlemmer, der arbejder på landbrugsejendommen med opga-
ver, der kan sidestilles med øvrige ansattes arbejde, skal være omfattet af den lovpligtige arbejds-
skadesikring. Medarbejdende ægtefælle er ikke omfattet af den lovpligtige arbejdsskadesikring.  
 
Arbejdsulykker forsikres ved tegning af arbejdsskadeforsikring i et forsikringsselskab.  
 
Forsikring af erhvervssygdomme sker ved tilmelding og betaling til Arbejdsmarkedets Erhvervssik-
ring (AES).   

 
• Arbejdsskade - indehaver og medarbejdende ægtefælle 

Indehavere af personligt ejede virksomheder er ikke omfattet af den lovpligtige arbejdsskadesikring. 
Det er medarbejdende ægtefæller heller ikke. Det anbefales derfor at etablere arbejdsskadesikring 
for ejeren og medarbejdende ægtefælle, hvorved de stilles, som var de omfattet af den lovpligtige 
arbejdsskadesikring.  
 
Arbejdsulykker forsikres ved tegning af indehaverarbejdsskadeforsikring og forsikring af medarbej-
dende ægtefælle i et forsikringsselskab.   
 
Forsikring af erhvervssygdomme sker ved tilmelding og betaling til Arbejdsmarkedets Erhvervssik-
ring (AES).   
   

• Sygedriftstabsforsikring  
Forsikring eksempelvis til dækning af lønudgifter ved nøglemedarbejderes sygdom eller ulykke og 
driftstabsdækning eksempelvis i form af meromkostningsdækning ved ansættelse af vikar i tilfælde 
af landmand eller nøglemedarbejders sygdom eller ulykke.   
 

• Tab af erhvervsevne 
Forsikring fra hvilken der i tilfælde af sygdom eller ulykke udbetales en sum eller løbende ydelse ved 
midlertidigt eller varigt erhvervsevnetab. Forsikringen etableres ofte i samspil med pensionsordnin-
ger.  

 
Det er vigtigt at være opmærksom på, at erhvervsevnen som udgangspunkt skal være nedsat med 
mindst 50 %, førend der er dækning under forsikringen.   
 
Det er tillige vigtigt at være opmærksom på, at der ved bedømmelsen af, om og hvor meget er-
hvervsevnen er nedsat, kan være forskel på, om erhvervsevnen er nedsat i eget erhverv eller i alle 
erhverv.   
 



 
 

•   Sundhedsforsikring 
Forsikring der dækker udgifter til undersøgelse, behandling og genoptræning på private sygehuse og 
ved privatpraktiserende behandlere og speciallæger.  
 
Kan tegnes for både landmanden, medarbejdere og i privat regi for ægtefælle og børn.   

 
Privat regi: 
 
Etablering af forsikring af personer i privat regi er som udgangspunkt et personligt, privat valg. Dog kan ban-
ker mv. i forbindelse med långivning stille krav om tegning af livsforsikring, eventuelt krydslivsforsikring, mel-
lem ægtefæller, med indsættelse af banken som begunstiget i tilfælde af den forsikredes død.  
 
I forhold til eksempelvis ulykkesforsikring med dødsfaldsdækning, livsforsikring og gruppeliv er det vigtigt at 
være opmærksom på, at forsikringssummen tilfalder ”nærmeste pårørende” i tilfælde af den forsikredes død. 
Hvem der er den forsikredes ”nærmeste pårørende” er nærmere reguleret ved lov. Ønsker den forsikrede 
ikke, at forsikringssummen tilfalder ”nærmeste pårørende”, skal en ændring heraf ske ved henvendelse til 
forsikringsselskabet og kan således ikke ske ved testamentarisk disposition.  
 
• Ulykkesforsikring 

En ulykkesforsikring dækker med en fast sum varigt mén ved ulykke samt behandlingsudgifter. En 
ulykkesforsikring kan etableres som en heltids- eller fritidsulykkesforsikring.  
 
Det er muligt at købe en række tilvalgsdækninger, herunder dødsfaldsdækning, hvor forsikringssum-
men kommer til udbetaling til den eller de begunstigede ved den sikredes død.  
 
Der kan tillige etableres ulykkesforsikringer for børn. Det er her vigtigt at være opmærksom på, at 
børneinstitutioner og skoler ikke længere må etablere kollektiv ulykkesforsikring, der dækker bør-
nene, mens de er i institution eller skole, så eventuel ulykkesforsikring skal tegnes af forældrene 
selv.    
 

• Livsforsikring 
En livsforsikring er en forsikring, fra hvilken der udbetales en sum eller løbende ydelse i en nærmere 
angiven periode til den eller de begunstigede ved sikredes død.  
 
Livsforsikring kan også etableres for børn, dog således at hvis barnet dør inden det fyldte 8. år, kan 
der som udgangspunkt alene ske udbetaling af et beløb svarende til de indbetalte præmier med ren-
ter.    

 
• Kritisk sygdom 

Forsikring fra hvilken der udbetales et forud fastsat beløb ved en række nærmere angivne alvorlige 
sygdomme. Kan også tegnes for børn.  
 

• Gruppeliv/gruppeulykke 
Ulykkesforsikring, livsforsikring og kritisk sygdom kan eventuelt tegnes samlet som kollektive ordnin-
ger i form af gruppeliv/gruppeulykkesforsikring.  
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