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Stalden faldt sammen om ørerne på Gert og
hans 160 søer.
Tre dage efter en storm opdagede Gert Riis-Vestergaard,
at hans stald var ved at kollapse.
Det blæste godt nok en del den aften i februar 2011.
Men det var ikke så galt som under orkanen i ’99, så Gert
Riis-Vestergaard var ikke bekymret. Indtil han nogle dage
efter pludselig så, at hans staldbygning var på vej til at
styrte sammen.

Overhængende fare
Men den var desværre god nok. Stalden var i overhængende fare for at kollapse. Taget var på vej ned og lå nu og
hvilede på foderanlægget.
Gert gik ind i stuehuset og meddelte fru Alice, at stalden
var ved at styrte sammen. Hun troede først, at det var
en spøg på sådan en fredelig torsdag aften. Men da hun
hørte, at Gert ringede først til Tryg og bagefter til en
vognmand, var hun klar over, at den var gal.
Tænkte kun på dyrene
I løbet af natten fik familien flyttet de 160 søer til en
stald, som Gert tilfældigvis havde lejet i nærheden til
andet formål. “Jeg koncentrerede mig udelukkende om at
sikre dyrene. Det var forfærdeligt at tænke på at skulle til
at trække døde dyr ud”, fortæller Gert med gru i stemmen. Klokken blev tre, før der faldt ro over gemytterne,
og Gert kunne få sig et par timers søvn.

Gert Riis-Vestergaard er en glad mand i dag, hvor opbygningen af en ny svinestald er i
fuld gang. Og han er godt tilfreds med den behandling, han har fået af Tryg.

“Ja, det var jo lidt af en overraskelse”, husker Gert i dag.
Han driver sit landbrug med svinehold nær Uldum ikke så
langt fra Horsens. “Da jeg lukkede døren op på min sædvanlige runde om aftenen tre dage efter stormen, så jeg
et syn, jeg ikke kunne tro på. Så jeg lukkede lige døren igen
og tænkte: Det er da løgn! Var jeg begyndt at se syner?”
Gert Riis-Vestergaard har billeder af den gamle stald på sin computer. Man ser tydeligt, at
murene er ved at kollapse under tagets vægt.

Tryg: Det var stormens skyld
Allerede dagen efter redningsaktionen indfandt taksatoren fra Tryg sig, og han kunne med det samme
konstatere, at det var stormen, der havde forårsaget
skaderne. Hermed var én af Gerts store bekymringer
ryddet af vejen. “Jeg var lidt nervøs for, hvad forsikringsselskabet ville sige, når jeg først opdagede
skaden flere dage efter stormen”, fortæller Gert.
Selv om stalden var fra 1979, var den ikke styrtet
på grund af alder eller manglende vedligeholdelse.
Gert kunne ikke have gjort noget aktivt for at sikre
den. Stalden lå i læ mellem flere andre bygninger, og
ingen kunne forestille sig, at en storm kunne gøre
skade på den.

Resterne af den gamle stald ses stadig

Men det kunne den altså.
Lang ventetid er ved at være slut
Selv om det lykkedes at redde situationen i første
omgang, er problemerne ikke slut. Det er både dyrt
og besværligt at have sine svin gående i en midlertidig stald et stykke fra gården. Så i samråd med
svinekonsulenten og taksatoren har Gert besluttet
at sende de 160 søer på slagteri.
Samtidig skal der hurtigst muligt bygges en ny stald,
og det arbejde er nu godt i gang.
Gert Riis-Vestergaard drøfter opførelsen af den nye stald med én af håndværkerne.

En uheldig vindretning
Hver gang der raser en orkan eller en meget kraftig
storm i Danmark, oplever Tryg at tage styrter sammen.
Bygninger ude på landet er særligt udsatte, da der er
mere åbent, og vinden derfor kan tage meget voldsomt
fat. Et tag kan holde stand under flere orkaner for så en
dag at kollapse, hvis vindretningen er uheldig.

Byggeriet af den nye stald er i fuld gang.

“Det har været en hård tid med meget ekstra arbejde”, mener Gert. “Men midt i ulykkerne har det været
godt at få en god behandling af Tryg. Der har ikke
været noget at beklage sig over der”, siger Gert og
skeler til fru Alice. “Jeg har nok været den mest bekymrede”, siger hun. “Det er jo ikke bare et arbejde
det her. Det er hele vores liv”.

Forebyggelse før stormen raser

Sæsonen for kraftigt blæsevejr og storme er over os, og klimaforandringer
gør, at vi hvert år må forberede os på, at det igen i år kan blive året for
en storm eller endnu en historisk orkan. Derfor er det nu, at du skal sætte
ind for at forebygge de værste skader, og vi vil gerne bidrage med gode
råd til dette.
Varsling af storm

Mens stormen raser

Modsat fx uventede skybrud vil en kraftigt blæst,
storm eller orkan typisk blive varslet i medierne flere
dage forinden, og man har derfor mulighed for at
forberede sig. Og hvorfor vente til sidste øjeblik, når
du kan gøre forebyggelsen til en del af den løbende
vedligeholdelse.

Husk at tænke på din egen sikkerhed: bliv selv inden
døre mens uvejret står på. Hvis uvejret slår hul på
tag eller vinduer, så gå ikke ud for at udbedre skaden, men forsøg indefra at begrænse vandskader
ved at lægge plastik og presenninger ud. Det kan
være livsfarligt at opholde sig udenfor i storm eller
orkan. Hav stearinlys, batterilygte og radio klar, hvis
strømmen forsvinder, og lyt til de vejledninger der
udsendes via nyhedsudsendelser.

Sådan forbereder du dig inden stormen
Taget er det mest udsatte på bygningen, når blæsten
rigtig tager fat. Sørg derfor for at få tjekket at der
ikke er løse rygsten, at tagplader er skruet fast og
ikke kan bevæge sig, og at tagstenenes bindinger er i
orden. Murede gavltrekanter skal være sikkert fastgjort til tagkonstruktionen, og der må ikke være løse
dele ved skorstenene. Gennemgå jævnligt træer i nærheden af bygningerne, og fjern grene, der kan gøre
skade, hvis de knækker, eller hele træet hvis der er
tegn på råd. Er du i tvivl om, hvorvidt dine bygninger
kan holde til en kraftig storm eller orkan, kan du selv
kontakte en rådgivende ingeniør.
Inden stormen bryder løs, er det vigtigt at sikre de
løse genstande, som befinder sig i umiddelbar nærhed
af dit hus. Sæt haveredskaber, havemøbler, parasoller,
trampoliner og grillen væk. Fastgør hegn og legehuse
så de ikke vælter eller flyver rundt. Hvis der er bygninger under opførelse, eller større reparationsarbejde er
i gang, så husk at tjekke stilladser, fastgør presenninger og afstiv nyopførte konstruktioner, som kan blive
påvirket af vinden.
Husk også at køre maskinerne i hus, få dyrene inden
døre, lukke porte, døre og vinduer.

På www.dmi.dk kan du
tilmelde dig SMS varsler
om farligt vejr.

Får du alvorlig skade på dine bygninger, eller er der
fare for dyr eller mennesker, så ring efter hjælp hos
det lokale beredskab (112). Du er også velkommen
til at ringe til vores døgnservice på 70 11 20 20.

Hvad kan jeg gøre efter stormen?
Når uvejret er drevet over, bør du gå en tur rundt
om alle bygninger for at sikre, at alt er som det
skal være.
Er der sket skader, har du pligt til at forsøge at begrænse disse og ikke blot vente på, at der kommer
nogen og reparerer det. Vinduer, der er smadrede,
kan afdækkes med træplader eller andet materiale,
der kan holde vind og vejr ude. Huller i tage lukkes
eller afdækkes med presenning. Sørg for at flytte
indbo eller løsøre, så der ikke sker vandskade på det.
Skader skal anmeldes til os hurtigst muligt på telefon
70 11 20 20, men hvis uvejret har været meget voldsomt, kan det betyde rigtig mange skader over hele
landet og dermed ekstra pres på vores telefoner.
Afhængig af skadens størrelse og omfang får du
enten besked på at udbedre skaden eller afvente
besigtigelse af en taksator. Du skal ikke smide
beskadigede genstande væk, før du har en aftale
med os. Vi anbefaler altid, at du tager billeder af
dine skader.

Tryg er frontløber i forskningsprojekt om skadeforebyggelse
af heste og ryttere
Tryg er blevet en aktiv del af et 3 årigt forskningsprojekt – Team Tryg Elite – sammen med berider
Michael Søgaard, PAS-specialist Per W. Gjeding,
dyrlæge, PhD-studerende Andrea-Louise Nissen samt
forskere fra Landbohøjskolen og forskere fra
Stockholm og Oslo.

hest og rytter i stedet for at prøve at se på, om hesten
måske blev skadet, fordi rytteren havde en skavank eller
en dårlig vane. Hvis hesten hele tiden skal kompensere
for fx en skæv belastning fra rytteren, så kan dette give
skader i det lange løb. Idéen med vores projekt er, at hvis
vi kan måle og identificere det belastningsmæssige samspil mellem hest og rytter, så kan vi også forebygge, at
skaderne overhovedet sker” fortæller en entusiastisk Tim
Wermuth, som selv er et kendt navn i hestebranchen – og
salgschef for hesteforsikringer i Tryg.
Ud over selve træningsøvelserne består forskningen af
løbende målinger af hest og rytter med udstyr, som er
specielt designet til dette formål. Hesten bliver fx målt
på, om den belaster alle ben ens, og rytterens belastning
måles i en speciel designet saddelstol.

Hvad betyder det for kunderne?
Tim Wermuth fortæller, at der er mange skader blandt
heste og ryttere, og det er meget dyrt for Tryg i skadeudbetalinger. ”Hvis vi kan investere i forebyggelse, er der
naturligvis et direkte økonomisk incitament for os som
selskab. Men endnu mere væsentligt er det for os at kunne
hjælpe vores kunder til helt at undgå de ubehagelige følger efter en skade, som en udbetaling ikke kan råde bod
på – fx fysiske eller følelsesmæssige følger”. Tryg forventer, at forskningsprojektet giver så konkrete resultater, at
vi som forsikringsselskab kan tilbyde vores hestekunder
indsigt i og adgang til den pågældende træningsform.
PAS står for Proprioceptive Activation System.

Projektet følger i de 3 år syv af Danmarks unge top dressurryttere og deres heste, som er udtaget til Team Tryg
Elite. Formålet er at undersøge, om man kan nedbringe
antallet af skader hos hest og rytter ved at forebygge
med en speciel træningsteknik kaldet PAS.

Idéen bag træningskonceptet
Det grundlæggende for konceptet er en helt ny metode
kaldet PAS aktiveringsøvelser, der træner både hest og
rytters koordinationsevne og motorik, samtidig med at
eventuelle spændinger løsnes. For rytterne er der den
klare fordel, at præstation og sikkerhed øges. ”Tidligere
har man betragtet træning og genoptræning separat for
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Ved at træne koordinationsevne og motorik kan antallet af skader reduceres.

