
Ersättningsbelopp 
vid skogsskador 
Gäller för villkor LG04, GN1, V956, V957 eller motsvarande, vid värdering av skog-
skador enligt avsnitt S1 Skogsförsäkring Max, S2 Skogsförsäkring Mer, S3 Skogs-
försäkring Bas samt S4 Gemensamma bestämmelser Skogsförsäkring. 

I ditt försäkringsbrev anges vilket försäkringsvillkor som gäller dig och vilken skogsförsäkring du har.  
För skogsföryngring och ungskog gäller tabellerna för skador som inträffar under växtsäsongen 2018.   
För skog, skogsråvara och skogsmark gäller tabellerna för skador som inträffar under perioden   
1 juli 2018 till och med 30 juni 2019. För skador före 1 juli 2018  hänvisas till utgåva nr 9.  

Gäller från 2018-01-01 
Utgåva 10  

A  Skadevärderingsregler enligt villkorsavsnitt 10.1, 10.2 respektive 41.1 och 41.2 

Högsta ersättningsbelopp vid skada på skogsföryngring och ungskog. Beloppen gäller för växtsäsongen 2018.   
För växtsäsongen 2017gäller beloppen i utgåva nr 9.  

Vid skada på skogsföryngring eller ungskog är det högsta beloppet  per 
hektar vid sådd eller plantering, beloppet per planta multiplicerat  med 
högsta antalet plantor enligt villkorsavsnitt 10.1 respektive 41.1. 

Plantering och sådd 

Trädslag Högsta ersättningsbelopp 

Gran  8,00 kronor per planta 

Tall 8,00 kronor per planta 

Hybridlärk, Sitkagran och Douglas 11,50 kronor per planta 

Lövträd                                                  11,50 kronor per planta  

Övriga trädslag                                      Se gran eller tall. 

Maskinkostnader 

Typ av arbete Högsta ersättningsbelopp 

Markberedning 2 600 kronor per hektar 

Röjning 3 850 kronor per hektar 

Fördyrad skotning 2 750 kronor per hektar  



Vid skada på skog genom brand, explosion,   åsk-
slag och luftfartyg 

Egendom Högsta ersättningsbelopp  

Avverkad och inmätt volym  
skadad skog   

320 kronor per m3fub  

Kvarlämnad skadad volym skog 135 kronor per m3fub  

Vid skada på skog genom annan händelse*  ex-
empelvis storm, snötryck och snöbrott 

Egendom Högsta ersättningsbelopp  

Avverkad och inmätt volym   
skadad skog  

105 kronor per m3fub  

* annan händelse än brand, explosion, åskslag och luftfartyg  

B  Skadevärderingsregler enligt villkorsavsnitt 10.3 respektive 41.3 

Högsta ersättningsbelopp vid skada på skog. Beloppen gäller för skador som inträffar under perioden 1 juli 2017   till 
och med 30 juni 2018. För skador på skog som inträffar före 1 juli 2017 gäller beloppen i utgåva nr 8. 

Finns det ett avtal med ett specifikt pris ersätts skadad volym, som avtalet 
gäller för, enligt det avtalade priset. Volymer utan avtalat pris ersätts med 
belopp enligt tabellen. 

Skada på skogsråvara 

Skogsråvara Högsta ersättningsbelopp 

Timmer 350 kronor per m3fub 

Massved 125 kronor per m3fub 

Grot och stubbar lagrat vid bilväg,  när 
skadegrad är 100 procent.  

180 kronor per m3fub  

C  Skadevärderingsregler enligt villkorsavsnitt 10.4 respektive 41.4 

Högsta ersättningsbelopp vid skada på skogsråvara.  



Skada på skogsmark 

Höjdbonitet Högsta ersättningsbelopp 

G12–G20, T12–T20 1 000 kronor per hektar 

G21–G26, T21–T26 2 000 kronor per hektar 

G27+, T27+ 4 000 kronor per hektar  

D  Skadevärderingsregler enligt villkorsavsnitt 10.6 respektive 41.6 

Högsta ersättningsbelopp vid skada på skogsmark. 

Höjdbonitet (ståndortsindex), som anges i tabellen, beskriver vilken  höjd de 
högsta träden i ett skogsområde, bestånd, förväntas att ha vid  en viss ålder. 
Bokstaven G anger att trädslaget är gran och T anger att  trädslaget är tall. Siffran, 
indexet, efter bokstäverna G och T anger  förväntad högsta trädhöjd vid 100 års 
ålder. Till exempel anger G27 att  trädslaget är gran och att de högsta träden vid 
100 års ålder förväntas  vara 27 meter höga.  

Vid andra trädslag än gran och tall bedöms bonitet för gran eller tall.  
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