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Prislista skogsvårdskostnader 

 

 

 

Gäller från 2022-01-01 
 

 

Prislistan gäller för skogsvårdskostnad som ersätts enligt försäkringsvillkoren Lantbruk och Hästgård 2020 

Ökade avverkningskostnader och minskad virkesvolym enligt 6.12.1  

Schablonersättning för ökade avverkningskostnader vid brandskada: 
Län Ersättning 

Alla län 32 kr / skogskubikmeter (m3sk) 

 

Schablonersättning för ökade avverkningskostnader och minskad virkesvolym vid stormskada 
eller snöbrottskada:  

Län Ersättning 

Alla län 54 kr / skogskubikmeter (m3sk) 

Röjningskostnad i plantskog och ungskog vid brandskada enligt villkorsavsnitt 
6.12.2.1 

Ersättning baseras på högsta ersättning per hektar. 
Län Ersättning 

Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. 3 500 kr / ha 

Hallands, Skåne och Blekinge län 4 100 kr / ha 

Övriga län 3 800 kr / ha 
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Föryngringskostnader vid brand, stormskada eller snöbrottsskada samt annan 
skada enligt villkorsavsnitt 6.12.2.2 

Vid skada genom brand, storm och/eller snöbrottsskada samt annan skada enligt avsnitt 6.8.1 -6.8.3 ersätts 
föryngringskostnad enligt följande: 

Plantering (skada mellan 50-74%) 
Län Ersättning, Gran, Tall, Björk 

Norra Norrland 11% av basbelopp per 1000 plantor 5 313 kr 

Södra Norrland 13% av basbelopp per 1000 plantor 6 279 kr 

Svealand 15% av basbelopp per 1000 plantor 7 245 kr 

Götaland 17% av basbelopp per 1000 plantor 8 211 kr 

Hybridlärk, Sitkagran och Douglasgran ersätts med aktuellt marknadspris.  

Frösådd ersätts med samma belopp som plantering. Frösådd är normalt billigare men röjningsbehovet blir oftast 
större. 

Plantering när markberedning utförs (skada mellan 75-100%) 
Län Ersättning, Gran, Tall, Björk 

Norra Norrland 9,5% av basbelopp per 1000 plantor 4 589 kr 

Södra Norrland 11,5% av basbelopp per 1000 plantor 5 555 kr 

Svealand 13,5% av basbelopp per 1000 plantor 6 521 kr 

Götaland 15,5% av basbelopp per 1000 plantor 7 487 kr 

Hybridlärk, Sitkagran och Douglasgran ersätts med aktuellt marknadspris.  

Markberedning 
Areal Ersättning 

Areal upp till 1,9 ha 3 600 kr / ha 

Areal mellan 2-4,9 ha 3 200 kr / ha 

Areal större än 5 ha 2 800 kr / ha 

 

Upprepad behandling mot snytbagge 
 
Vid plant- eller brandskada, ersätts en extra behandling mot snytbagge. Ersättning lämnas endast om 
åtgärden varit utförd i föryngringen som skadas. Upprepad behandling ersätts med 0,60 kr per styck planterad 
planta. 
 

 


