
ARBEJDSSKADE
Råd og vejledning ved arbejdsskade i landbruget



VIDSTE DU?

At det er lovpligtigt at tegne en arbejdsskadeforsikring 
på dine ansatte.

At du anses som ansat, og dermed er omfattet af den 
lovpligtige arbejdsskadeforsikring, hvis du er ejer af et 
A/S eller et ApS og udfører arbejde i virksomheden.

At en selvstændig landmand og medarbejdende 
ægtefælle, der arbejder i sin mands/hustrus enkelt-
mandsvirksomhed, I/S eller K/S, ikke er omfattet af den 
lovpligtige arbejdsskadeforsikring. For at være omfat-
tet af arbejdsskadesikringsloven skal der derfor tegnes 
en særskilt frivillig forsikring.

At det, ud over arbejdsskadeforsikring, kan være en 
god ide at tegne for eksempel en heltidsulykkes-
forsikring, en driftstabsforsikring og en forsikring ved 
tab af erhvervsevne.

At det for de privattegnede forsikringer er  
gældende, at disse udgør en aftale mellem forsik-
ringsgiver og forsikringstager, og derfor kan være vidt 
forskellige, og have vidt forskelligt dækningsområde. 
Derfor er det afgørende, at du sørger for at gennemgå 
policevilkårene på de forsikringer, du har tegnet, så du 
som forsikringstager kender omfanget af dækningerne.

At du som arbejdsgiver kan risikere at blive stillet til an-
svar for de skader, der overgår dine ansatte under ud-
førelse af arbejdet, hvis arbejdsstedet eller de forhold, 
hvorunder arbejdet foregår, ikke er sikkerheds- eller 
sundhedsmæssigt forsvarlige. Også i denne sammen-
hæng er det afgørende at have tegnet relevant forsik-
ring – i dette tilfælde en ansvarsforsikring. 

Ligesom det gælder med egne privattegnede forsikrin-
ger, er det væsentligt, at du kender dækningsomfan-
get af ansvarsforsikringen – særligt i landbruget, hvor 
arbejdsopgaverne er mange- og forskelligartede. 



GODE RÅD, NÅR UHELDET ER UDE

Hvis du har været udsat for en arbejdsskade i landbruget, 
er det vigtigt at få anmeldt skaden til din arbejdsskade-
forsikring. 

Sørg for, at ulykken beskrives korrekt og fyldestgørende 
i anmeldelsen.

Sørg for at sikre dig lægelig dokumentation for din skade 
straks efter ulykken.

Sørg for at få beskrevet over for lægen nøjagtigt hvordan 
og hvornår ulykken er sket.

Sørg for løbende at konsultere din læge eller anden be-
handler.

Sørg for at anmelde skaden til egne privattegnede for-
sikringer

Søg rådgivning hos en advokat med speciale i 
personskadeerstatningssager.

HVORFOR VÆLGE OS?

Vores mange års erfaring sikrer dig høj kvalitet og 
faglighed.

Læg bekymringerne fra dig, og fokusér på at blive rask. Vi 
overtager sagen, så du slipper for byrden.

Få afklaring på din sag, og hvad der skal ske. Vi rådgiver 
dig, så du får den erstatning, du har krav på. 

Vi hjælper dig med at forstå systemet og håndterer sa-
gen for dig, så du kan få afklaring og komme videre.

SÅDAN KOMMER DU VIDERE

Ring til os og få en gratis vurdering af din sag.

Du kan kontakte STORM Advokatfirma på telefon
7230 1205 eller pr. mail på mail@stormadvokatfirma.dk
Læs mere på www.stormadvokatfirma.dk



AT VÆLGE 
ADVOKATFIRMA 

HANDLER OM 
TILLID

Hos STORM Advokatfirma vil vi kendes for, at hver 
eneste kunde og hver eneste sag behandles med 

den samme omhu og kvalitet. Den bedste. 

Et mål, der i bund og grund handler om, at vi – uden 
at være grå og støvede – hengiver os til gode gamle 

dyder som ordholdenhed, indlevelse og service.

Vi tror på, at den gode kemi mellem dig og os, 
skaber det bedste resultat for dig.

Du kan altid komme i kontakt med os. Vores 
erfarne advokater er alle højt specialiserede inden 

for deres respektive områder. 

Du kan kontakte os på 
7230 1205 eller på

 mail@stormadvokatfirma.dk

Læs mere på www.stormadvokatfirma.dk

Vi er allerbedst til landbrug, personskadesager, 
insolvens, fast ejendom, erhverv og familie.


