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Marken
er mejet
To uger med strålende sol ramte på rette sted
for de danske landbrug. Næsten 9 millioner
ton korn blev høstet i perfekt vejr. Selv halmen nåede i hus, før regnen satte ind. Og
den halm, bedriften beholder til enten foder,
strøelse eller jordforbedring, skal opbevares
korrekt – primært for at undgå brandfare.
Beredskabsstyrelsen har opstillet helt
konkrete regler for opbevaring – både hvad
angår mængder og sikkerhedsafstande mellem halmballerne. Du finder en opsummering
af reglerne i dette nummer af Tryg Nu.

Netbankforsikring
Vidste du, at...
... din landbrugsløsøreforsikring
også dækker netbankindbrud?
Hvad er et elektronisk indbrud i netbank?
Der er tale om et netbankindbrud, hvis en
person, der ikke er ansat hos dig, via netbanken
hacker sig ind på din konto og stjæler virksomhedens penge.
Hvad dækker Netbankforsikringen?
Din Løsøreforsikring dækker mod elektroniske
indbrud i din virksomheds netbank. Erstatningsbeløbet er op til 3.000.000 kr. Trygs løsøreforsikring er en del af landbrugsforsikringen.
Hvad dækker Netbankforsikringen ikke?
· Underslæb
· Tab, der er opstået som følge af fejl begået
af bankens ansatte
· Tab, der er opstået som følge af en brist
i bankens sikkerhedsprocedurer
Hvilke krav stiller vi til dig?
· Du skal sikre dine it-systemer med tilstrækkeligt stærke adgangskoder, som regelmæssigt ændres.
· Du skal efterleve de sikkerhedsregler, der er
aftalt med pengeinstituttet med hensyn til
elektroniske kontooverførsler.
· Du må ikke have mere end ét sæt koder til
din netbank, og koderne skal opbevares, så
uvedkommende ikke har adgang til dem.
Dette er en forenklet fremstilling af
betingelserne. Se derfor betingelserne
i din forsikringsaftale.
Sikker netbank
· Hold din pc opdateret
· Installer antivirus og firewall
· Skift password jævnligt
· Slå krypteringen til på dit trådløse netværk
Du kan læse mere om netbankforsikring på
www.tryg.dk/landbrug

Pas godt på dig selv og din evt.
medhjælpende ægtefælle.
Det er ikke alene brande, du skal sikre dig
mod, når du arbejder med landbrug. Du skal
også sikre dig selv og din eventuel medhjælpende ægtefælle. Siden 2004 har der
været nye regler for, hvordan indehavere eller
medhjælpende ægtefæller skal forsikres –
regler det kan være svært at gennemskue.

nyhedsbrev. Jeg vil samtidig opfordre dig til
at tjekke, om du har den rette arbejdsskadeforsikring. Det kan du gøre i din police. Har du
den mindste tvivl om, hvorvidt du er korrekt
forsikret, så ring til os – vi er altid klar til
at hjælpe dig.
Venlig hilsen
Bjarne Skou Mortensen,
Salgsdirektør Landbrug

Selvstændige erhvervsdrivende og medhjælpende ægtefæller er nemlig ikke sikret på
samme måde som ansatte på arbejdspladsen,
med mindre de har købt en arbejdsskadeforsikring for indehavere. Det gælder for enkeltmandsfirmaer, I/S og K/S og derfor også for
landbrug, der drives under disse selskabsformer. Du kan læse om faldgruberne i dette

Både ejer og ansat
Bare 14 dage inden Sussis fald havde
ægteparret oprettet en almindelig
arbejdsskadeforsikring for Sussi og gik ud
fra, at Sussi var korrekt forsikret, hvis hun
skulle komme ud for en arbejdsulykke. Men
ægteparret skulle have haft en ’arbejdsskadeforsikring for indehavere og medhjælpende
ægtefæller’ – også selv om Sussi er ansat
og altså ikke ’medhjælpende ægtefælle.’
Man skal derfor være opmærksom på, at det
ikke alene er ansættelsesforholdet på gården,
men også ejerskabet der styrer, hvilken forsikring man skal have.

Pas på
faldgruber ved
arbejdsskadeforsikring
Alle forhold om ejerskab og ansættelse skal belyses, når du køber en
arbejdsskadeforsikring. Ellers kan
du som Sussi Fabricius Sørensen
risikere at sidde med den forkerte
forsikring, når ulykken sker.

Sussi Fabricius Sørensen arbejder i et
kartoffelskrælleri på Saksdalgaard ved
Bredsten, hvorfra hun leverer kartofler til
institutioner. En frostkold dag i slutningen
af januar 2012 bærer hun et par tunge
spande ud fra skrælleriet og ned ad en rampe.
Rampen er isglat, og Sussi vrikker om på
anklen og falder – så uheldigt at hendes skinneben brækker. Arbejdsskadeforsikringen fra
Tryg skal i brug. Det viser sig bare, at den ikke
dækker Sussis arbejdsulykke, da Sussi ikke
alene er ansat på gården, men også medejer
af den og kartoffelskrælleriet. Det er nemlig
Sussis mand, Alex, der er hendes chef.

“Det er vigtigt for mig, at andre får glæde
af min historie. Jeg har heldigvis kun brækket et ben, men det kan jo gå meget værre for
andre, for landbrug er en farlig arbejdsplads.”
siger Sussi Fabricius Sørensen.

Alt skal belyses
Sussi Fabricius Sørensen havde den forkerte forsikring, fordi det i forbindelse med
oprettelsen ikke kom frem, at hun er medindehaver af gården. En misforståelse som
kunne have betydet, at Sussi ikke fik dækning efter sit fald. Uanset hvordan misforståelsen er opstået, har Tryg sikret, at Sussi
er dækket ved at lade den korrekte arbejds-

skadeforsikring for indehavere få tilbage
virkende kraft. Sagen har også betydet, at
Tryg har endnu mere fokus på ejerforhold,
når landbrugskunder får oprettet arbejdsskadeforsikringer.

“Det har været en ubehagelig sag,
for jeg kunne have stået uden en
krone,” siger Sussi. “Men jeg har
kun positivt at sige om Tryg
– vi har været lidt uheldige og
haft brug for dem nogle gange.
Og altid fået erstatning.”
Generelt er det vigtigt i rådgivningssituationer, at alt belyses, så rådgivningen foregår på så godt et grundlag som
muligt. Det gælder også, når man køber
en forsikring. Hvis man som indehaver
eller medhjælpende ægtefælle ikke har den
rette arbejdsskadeforsikring og bliver ramt
af en arbejdsulykke, som fører til tab af
erhvervsevne, kan det få store økonomiske
konsekvenser.
“Vi vil hellere have for mange oplysninger
end for få, når vi taler med vores kunder,”
fastslår Helle Bundgaard, der er salgschef
i Tryg.

Tryg-kunde i 20 år
Sussi Fabricius Sørensen og hendes mand er
stadig kunder hos Tryg – og det har de været
i 20 år. Også selv om ægteparret ofte bliver
ringet op af andre forsikringsselskaber, der
tilbyder billigere forsikringer.

Om arbejdsskadeforsikring
Arbejdsskadeforsikring - og Arbejdsskadeforsikringen for indehavere har disse dækninger:
· Erstatning for tab af erhvervsevne
· Godtgørelse for varige mén
· Betaling af udgifter til sygebetaling,
optræning og hjælpemidler m.m.
· Overgangsbeløb ved dødsfald
· Erstatning for tab af en forsørger
· Godtgørelse til efterladte.
En frivillig arbejdsskadeforsikring for indehavere er ikke en forsikring mod driftstab
under sygdom.
Indehaveren eller medhjælpende ægtefælle
har dog mulighed for at opnå erstatning for
nedsat arbejdsevne ved fx omskoling eller
revalidering, hvis de har været ude for en
arbejdsulykke.

Tryg Landbo og Tryg
Landbrug giver dig
fordele og rabatter
Som du måske allerede ved, så bliver du
automatisk Tryg Landbo eller Tryg Landbrugkunde, hvis du har flere forsikringer hos os.
Det betyder, at du får en lang række fordele,
der både giver dig rabat på en del forsikringer
og muligheder for hjælp, der kan give dig
tryghed i hverdagen. Og nu kommer vi med
4 nye fordele, der kan gøre dig endnu mere
tryg i hverdage:
· Tryg Backup
· Tryg ID
· Tryg i Livet
· Tryg Boligalarm

Tryg Backup gemmer dine billeder
et sikkert sted online
Det digitale liv byder på mange fordele –
og enkelte ulemper, hvis vi ikke sikrer os
godt nok. Din computer kan bryde sammen
og værdifulde filer gå tabt. Du kan risikere
at blive udsat for identitetstyveri. Få tryghed
med Tryg Backup og Tryg ID.
Tryg Backup er din livline, når uerstattelige
feriebilleder går tabt. Med Tryg Backup kan
du automatisk tage løbende sikkerhedskopi
af billedfiler og andre vigtige dokumenter.
Og da sikkerhedskopien ligger online, går
den ikke tabt ved brand- eller vandskade –

eller hvis din computer bryder sammen eller
bliver stjålet. Fordelen leveres i samarbejde
med firmaet Keepit, der har stor ekspertise
på området. Som Tryg Landbo eller Tryg
Landbrug-kunde får du Tryg Backup til
en fordelagtig pris.
Tryg ID hjælper dig, hvis du er
udsat for identitetstyveri
Tryg ID giver dig hjælp, hvis du har mistanke
om, at en anden bruger dine personlige
oplysninger. Måske får du pludselig regninger på ting, du ikke har købt, eller
oplever at du ikke får den post,
du forventer.
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Så kan det være, at du har været udsat for
identitetstyveri. Med Tryg ID får du professionel hjælp til at undersøge mistanken –
og til at få et eventuelt identitetsmisbrug
stoppet. Du kan også få gode råd om,
hvordan du forebygger identitetstyveri.
Men sammenlignet med de personlige
problemer eller kriser, vi kan gå gennem
i livet, er de digitale problemer trods alt små.
Som Tryg Landbo eller Tryg Landbrug-kunde
har du derfor også adgang til Tryg i Livet.
Tryg i Livet – når livet gør ondt
Tryg i Livet er en hotline, du kan ringe til,
hvis du har brug for professionel hjælp i

forbindelse med fx sygdom, stress eller
skilsmisse. Falck Healthcare står bag vores
hotline, og det er fagfolk som sygeplejersker,
socialrådgivere eller misbrugskonsulenter,
der sidder ved telefonen. De vil forsøge
at hjælpe dig direkte på telefonen, men
er der behov for yderligere hjælp i det
offentlige, kan de hjælpe dig med, hvor
du kan henvende dig. Dit opkald er
anonymt for Tryg.
Tryg Boligalarm giver dig ekstra tryghed
i hjemmet
Også din bolig kan du få sikret bedre som
Tryg Landbo eller Tryg Landbrug-kunde med
Tryg Boligalarm. Ikke alene sikrer du din bolig

og dine ting mod tyveri, det bliver også
sikret mod brand- og vandskader.
Tryg Boligalarm får du som Tryg Landbo
eller Tryg Landbrug-kunde til en fast lav
pris hver måned. Tryg Boligalarm leveres
af Falck, og installationen af alarmanlægget
er gratis.
Læs mere om de mange Tryg Landbo
og Tryg Landbrug fordele på
www.tryg.dk/landbrug.
Hvis du ikke allerede er Tryg Landbo eller
Tryg Landbrug-kunde, så kontakt os og
hør, hvordan du bliver det.

Oplag i det fri over 1.000 m3 halm skal
have en afstand af mindst:
· 100 m til naboskel samt vej- og stimidte
og til nåletræsbevoksninger, lyngklædte
arealer og lign. områder
· 2,5 m til vej- og stiskel
· Afstanden mellem stakke skal være
mindst 100 m.
Ved oplagring af stakke på over 1.000 m3 skal
der indhentes tilladelse fra kommunen. Det er
ikke tilladt at opbevare halm over 5.000 m3
i det fri.
Opbevaring af halm i bygninger
I bygninger opført til halmlager efter
2007 må der maksimalt oplagres 5.000 m3
halm i en bygning eller brandsektion uden
sprinkleranlæg.

Sådan forebygger
du halmbrand
Halmballer er en brandbombe. Derfor er det vigtigt, at de opbevares
korrekt. Ud over brandfare ved forkert opbevaring kan det også have
store konsekvenser for udbetaling af forsikring ved eventuel brand.
Oplag i det fri på højst 200 m3 halm*
skal have en afstand af mindst:

Oplag i det fri på over 200 m3 og højst 1.000
m3 halm skal have en afstand af mindst:

· 10 m til naboskel samt vej- og stimidte
· 20 m til nåletræsbevoksninger, lyngklædte
arealer og lign. områder
· 2,5 m til vej- og stiskel
· Afstanden mellem stakke skal være
mindst 20 m.

· 50 m til naboskel samt vej- og stimidte
og til nåletræsbevoksninger, lyngklædte
arealer og lign. områder
· 2,5 m til vej- og stiskel
· Afstanden mellem stakke skal
være mindst 50 m.

Halm er letantændeligt
Går der først ild i en stak halmballer, er ilden
ofte svær at slukke og begrænse. Desuden
kan ilden brede sig over store afstande som
følge af flyveild. Du kan selv tage lidt forholdsregler ud over at opbevare halmen korrekt:
· Hold øje med temperaturen i halmballerne
· Hold køretøjer og halm adskilt – ild i en
varm motor kan hurtigt brede sig til halmen
· Sørg for at dine medarbejdere kender
reglerne for halmopbevaring.
I Beredskabsstyrelsens Vejledning om oplag
af halm kan du læse mere om reglerne og se
skitser for korrekt opbevaring.
*) Samme regler gælder for hø, tagrør
eller lign.

Vi vil gerne høre din mening
Gå ind på www.tryg.dk/landbrug/tilfredshed
og fortæl os, hvad du synes om Tryg Nu.

