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VILLKORSINSTRUKTION
SRFs villkor ingår i en serie av allmänna och särskilda villkor. Vilka som gäller för respektive försäkringstagare
framgår av försäkringsbrevet, som också visar vilken omfattning försäkringen har. Även om ett villkor omfattar
fler skadehändelser eller moment än vad som framgår i försäkringsbrevet, så är det försäkringsbrevet som styr
SRFs åtagande.
För samtliga villkor gäller att vissa termer har definierats i Sektion DEFINITIONER. Sådana ord och termer markeras med en asterisk (*).

OMFATTNING
1

SKOGSFÖRSÄKRING

1.1

VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR

Försäkringen gäller om inte annat angetts i försäkringsbrevet för det intresse den försäkrade har i försäkrad
egendom. Beträffande skogsprodukter gäller försäkringen dock endast för försäkringstagaren såsom ägare till
försäkrad egendom.

1.2

NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER

Försäkringen gäller för skada som inträffar under den tid försäkringen är i kraft. Försäkringstiden anges i
försäkringsbrevet.

1.3

VAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER

1.3.1

På försäkringsstället

Försäkringen gäller på försäkringstagarens försäkringsställen inom Sverige.

1.3.2

På annan plats

Försäkringen gäller för skogsprodukter enligt 1.5.3 även utanför försäkringsstället.

1.4

FÖRSÄKRAT INTRESSE

Försäkringen avser endast sådan skada som består i att egendomens värde minskas eller går förlorat och
således inte sådan förlust som uppkommer t ex genom att egendomen inte kan användas på beräknat sätt.
Har skada på viss egendom medfört förlust i tillverkning, förvaring, användning eller försäljning av annan
egendom, ersätts inte sådan förlust genom försäkringen.

1.5

FÖRSÄKRAD EGENDOM

1.5.1

Växande skog

Växande skog* på skogsmark. Vid brandskada på skogsmark omfattar försäkringen även kostnader för
rensningskostnader inom angränsande brandskadade impedimentsområden enligt 1.11.2.
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1.5.2

Skogsmark

Skogsmark enligt fastighetstaxeringslagen.

1.5.3

Skogsprodukter

Härmed avses avverkad och ej förädlad skog som härrör från försäkringsstället.

1.6

VAD FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR

För skogsmark och skogsprodukter gäller försäkringen endast vid skada enligt 1.6.1– 1.6.4.

1.6.1

Brand

Försäkringen gäller för skada genom brand genom eld som kommit lös.

1.6.2

Explosion

Försäkringen gäller för skada genom explosion, varmed här avses ögonblickligt uppträdande kraftyttring,
förorsakad av gasers eller ångors strävan att utvidga sig.

1.6.2.1 Undantag
Försäkringen gäller inte för skada genom sprängningsarbete.

1.6.3

Åskslag

Försäkringen gäller för skada genom åskslag.

1.6.4

Luftfartyg

Försäkringen gäller för skada genom att luftfartyg eller föremål från sådant träffar egendom.

1.6.4.1 Undantag
Försäkringen gäller inte för skada genom spridning av kemiska eller biologiska preparat.

1.6.5

Storm och/eller snöbrott

Försäkringen gäller för skada genom storm och/eller snöbrott. Ersättning lämnas när, vid ett och samma
skadetillfälle, sammanlagt minst ett hektar stormskadats eller utsatts för snöbrott så att återväxtåtgärder är
erforderliga enligt skogsvårdslagen och minst 50 % av virkesförrådet har skadats inom varje enskilt område.
Den sammanlagda ersättningsbara arealen av ytor omfattande mellan ett halvt och ett hektar begränsas till
högst fem hektar.

1.6.6

Torka, frost, svamp-, sork-, eller insektsangrepp

Försäkringen gäller för skada på plantskog genom torka, frost, svamp-, sork- eller insektsangrepp. Med
frostskada avses skada på plantskog som orsakats av avkylning genom rimfrost och/eller dimfrost vid
lufttemperatur understigande noll grader Celsius.
Ersättning lämnas när ett sammanhängande område av minst ett hektar har skadats.
Dessutom ska inom varje enskild del av området minst 50 % av antalet plantor med en högsta medelhöjd av 1,3
meter plantskog ha dött.
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Planteringen eller sådden ska ha varit utförd med ett antal plantor eller såddfläckar som inte understiger
antalet plantor eller såddfläckar i nedanstående tabell med mer än högst 10 %. Vid tillämpning av tabellen tas
hänsyn till av Skogsvårdsstyrelsen utfärdade lokala rekommendationer.
Trädslag-Tall

Trädslag-Gran

Bonitet*
*H100,m

Antal plantor
eller såddfläckar per
hektar

Bonitet*
H100,m

T28+ T20-T26
<T20

3000
2500
2000

G30+
G28
<G20

Antal plantor
eller såddfläckar per
hektar
G20-

2800
2500
2000

1.6.6.1 Undantag
Skada genom uppfrysning* ersätts inte.
Försäkringen gäller inte för plantskador på lövträd eller lärkträd, vilka planterats på mark som före
planteringstillfället varit åker eller betesmark.

1.7

ALLMÄNNA UNDANTAG

1.7.1

Grov vårdslöshet och uppsåt

SRF är inte ansvarigt gentemot försäkrad för skada som denne orsakat genom grov vårslöshet eller till någon
del orsakat med uppsåt.

1.7.2

Krig

Försäkringen omfattar inte skada vars uppkomst eller omfattning direkt eller indirekt orsakats av eller står i
samband med krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, terrorism*, revolution eller uppror.

1.7.3

Dammgenombrott

Försäkringen gäller inte för skada som orsakats genom brott i naturlig eller konstruerad uppdämning av vatten
(dammgenombrott).

1.7.4

Atomkärnprocess

Försäkringen omfattar inte skada vars uppkomst eller omfattning har samband med atomkärnprocess t ex
kärnklyvning, kärnsammansmältning eller radioaktivt sönderfall.

1.8

SJÄLVRISK

Vid varje skadetillfälle dras från skadebeloppet ett belopp som utgör den försäkrades självrisk. Självrisken
anges i försäkringsbrevet.

1.9

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Den försäkrade är skyldig att vidta alla rimliga åtgärder för att förhindra och/eller minska skada, samt att utöver nedan angivna säkerhetsföreskrifter iaktta andra i försäkringsavtalet angivna säkerhetsföreskrifter och
sådana föreskrifter som i syfte att förhindra eller begränsa skada
• lämnas i lag eller annan författning jämte föreläggande av myndighet;
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•

1.9.1

meddelats av tillverkare, leverantör, besiktningsman eller motsvarande.

Påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrift

Om säkerhetsföreskrift inte iakttagits, sätts eljest utgående sammanlagd skadeersättning ned med
• 30 %, dock lägst ett och högst 100 prisbasbelopp*, vad avser 1.9.2;
• 20 %, dock lägst ett halvt och högst 20 prisbasbelopp*, vad avser annan säkerhetsföreskrift.
Nedsättningen kan minskas om det finns särskilda skäl med hänsyn till försummelsens art eller andra omständigheter. Nedsättning ska inte göras om det kan antas att skadan skulle ha inträffat även om föreskriften iakttagits, eller om den som haft att tillse att föreskriften iakttogs inte kan lastas för att den åsidosatts.

1.9.2

Brand

Vid brandförsäkring enligt 1.6.1 gäller som särskild säkerhetsföreskrift att öppen eld inte får anläggas då
eldningsförbud råder.

1.10

SKADEVÄRDERINGSREGLER

1.10.1

Skadevärdering växande skog

Skada utgörs av den minskning i rotvärde* som uppkommit på de skadade träden enligt 1.10.1.1 och den
förlust som framkommer enligt 1.10.1.2 och 1.10.1.3.

1.10.1.1 Rotvärde
Rotvärdet* beräknas till skillnaden mellan inom orten allmänt gällande leveranspris för virke och avverkningsoch utforslingskostnader.
Vid ersättningsbar skada enligt 1.6.1 - 1.6.5 ersätter försäkringen endast den minskning av de skadade trädens
rotvärde* som beror dels på tekniska skador* på träden och dels på den merkostnad som uppstår när skadade
träd ska tillvaratas. Med merkostnad avses endast ökning av normala direkta kostnader för avverkning av
skadade träd och utforsling av virket från de skadade träden till närmaste upplagsplats.
Vid beräkning av rotvärdet* såväl före som efter skadan ska den värdenivå som gällde omedelbart före skadan
ligga till grund för beräkningarna.
Försäkringen ersätter inte minskat rotvärde* på skadade träd p g a sjunkande leveranspriser för virke.

1.10.1.2 Mervärde och markvärde
Med mervärde* menas värdeförlust p g a för tidig avverkning. Mervärde* och/eller förlust av markvärde
beräknas enligt SRFs skogsförsäkringstabeller för beräkning av skadeersättning. Skogsförsäkringstabellerna kan
erhållas från försäkringsbolaget. (Definition av markvärde se 1.5.2.)
Beräkning av mervärde* och/eller markvärde sker med hjälp av typträdspriser. Typträdspriser (30-cm-trädets
pris per skogskubikmeter) är de tal som skogsförsäkringstabellernas värden uppräknas med för att fastställa
ersättningsnivån. För att utjämna stora prisändringar mellan enskilda år beräknas normalt typträdspriset som
ett enkelt medeltal av det aktuella årets och de närmast föregående fyra årens typträdspriser.
Om summan av kostnaden för nödvändig föryngringsåtgärd* p g a skadan och värdet av tillväxtförlust,
beräknad enligt följande, överstiger mervärdet enligt skogsförsäkringstabellerna ersätts skadan i dessa fall dels
med skälig kostnad för nödvändig föryngringsåtgärd* och dels med tillväxtförlust p g a skadan. Tillväxtförlust
beräknas efter 3,75 % ränta per år på schablonberäknad kostnad för den ursprungliga föryngringsåtgärden*.
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Den högsta beståndsåldern för tillämpning av bestämmelserna i föregående stycke framgår av följande tabell:
Bonitet Ståndortindex* H100,m
<T12
<G12

T12-14 G12 T16-18
G14-22

T20-22
G18-22

T24
G24-26

I

50 år

45 år

40 år

35 år

II

45 år

40 år

35 år

III

45 år

40 år

30 år

<T12
<G12

T12
G12

T14-16 G14 T18-20
G16-18

IV

40 år

35 år

25 år

V,VI

40 år

30 år

20 år

Tillväxtområde

G28-30

<G30

30 år

25 år

-

30 år

25 år

25 år

-

25 år

20 år

15 år

-

T20-22
G20-24

T28 G26-30

20 år

15 år

5 år

5 år

15 år

10 år

5 år

5 år

<G30

1.10.1.3 Skadevärdering fröträdsställning vid storm och/eller snöbrott
Utöver förlust enligt 1.10.1.1 och 1.10.1.2 lämnas ersättning med 65 % av skälig kostnad för nödvändig utförd
plantering/sådd eller hjälpplantering under förutsättning att fröträden har utgjorts av trädslaget tall och att
fröträdens antal har varit minst 50 st per hektar i norra Sverige och minst 75 st per hektar i södra Sverige. Som
norra Sverige räknas tillväxtområdena I, II och III och som södra Sverige räknas tillväxtområdena IV, V och VI.
På skogsmarker med boniteter* T24-G24 (bonitet Ståndsortsindex H100, m) och högre krävs också att
maskinell markberedning har varit utförd. Med maskinell markberedning avses markberedning utförd med
traktordraget eller traktorburet redskap för markberedning. Dessutom gäller att fröträdsställningens* ålder
inte får överstiga den längsta tid som godtas enligt gällande anvisningar till skogsvårdslagen för att
åstadkomma tillfredsställande plantuppslag genom naturlig föryngring*. Ersättningen begränsas till det antal
plantor/såddfläckar som anges i tabellen under 1.6.6.
Ersättning lämnas inte när nödvändig plantering/sådd eller hjälpplantering/sådd utförts senare än tre år efter
det att skadan har inträffat.
1.10.1.3.1 Undantag
Försäkringen ersätter inte plantering/sådd eller hjälpplantering vid storm och/eller snöbrottsskada på
skärmställning oavsett trädslag.

1.10.2

Skadevärdering skogsmark

Skada värderas enligt skogsförsäkringstabellerna, se 1.10.1.2.

1.10.3

Skadevärdering skogsprodukter

Skada värderas till skillnaden mellan skogsprodukternas värde omedelbart före och efter skadan.
Skogsprodukternas värde beräknas efter inom orten gällande leveranspris för skogsprodukter. Definition av
skogsprodukter se 1.5.3.

1.10.4

Skadevärdering plantskog

1. Ersättning lämnas med skälig kostnad för utförd hjälpplantering i skadad plantering eller utförd hjälpsådd i
skadad sådd
• när den skadade planteringen eller sådden har utförts på skogsmark efter maskinell markberedning;
• när den skadade planteringen har utförts på åker- eller betesmark efter kemisk gräsbekämpning;
• när den skadade planteringen har utförts på åker- eller betesmark efter maskinell markberedning och
om kemisk gräsbekämpning har utförts minst en gång inom två år efter planteringen.
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2. Reducerad ersättning lämnas med 60 % av skälig kostnad för utförd hjälpplantering i skadad plantering eller

utförd hjälpsådd i skadad sådd då den skadade planteringen eller sådden inte har utförts efter åtgärder enligt 1
ovan.
Antalet ersättningsberättigade plantor eller såddfläckar begränsas till det antal som anges i tabellen under
1.6.6. Antalet ersättningsberättigade plantor får inte heller överstiga det antal som har dött.
Ersättning lämnas inte när hjälpplanteringen eller hjälpsådden utförs senare än tre år efter det att skadan har
inträffat.
Den skadade plantskogen ska ha anlagts med för ståndorten* lämpligt plant eller frömaterial.
Med maskinell markberedning avses markberedning utförd med traktordraget eller traktorburet redskap för
markberedning.

1.11

SKADEERSÄTTNINGSREGLER

1.11.1 Skadeersättning
SRF ERSÄTTER
• skada värderad enligt 1.10 Skadevärderingsregler;
• röjningskostnad enligt 1.11.2;
• räddningskostnad enligt 2.1.1.1;
MED AVDRAG FÖR
• självrisk enligt avsnitt 1.8.

1.11.2 Röjningskostnad
Vid brandskada enligt 1.6.1 på skogsimpediment, t ex berg och mossar, kan försäkringstagaren åläggas att
rensa impedimentområdet från skadade träd som kan utgöra yngelplats för skadeinsekter. Kostnaden för sådan
ålagd rensning ersätts av försäkringen.

1.11.3 Inteckningshavare
1.11.3.1 Panträtt i fast egendom
För den som har panträtt i fast egendom gäller bestämmelserna i tillämplig lagstiftning om rätt för borgenär till
betalning ur ersättning på grund av brandförsäkringsavtal. Med brandsförsäkringsavtal jämställs även annat
försäkringsavtal till den del det omfattar ersättning för skada genom brand, åskslag eller explosion.

1.11.3.2 Företagsinteckning
Om den som innehar rätt enligt företagsinteckning anmäler namn och adress hos SRF, så har han, om skadan
avser företagsintecknad egendom, företrädesrätt till ersättning för skada genom brand, åskslag eller explosion.
Detta gäller oavsett om ersättning lämnas på grund av brandförsäkringsavtal eller annat försäkringsavtal. Företrädesrätten gäller om ersättningsbeloppet överstiger 10 % av skogsbruksvärdet vid senaste fastighetstaxering.
Gällande lag om inbördes företrädesrätt mellan dessa inteckningshavare samt om andra rättsägares rätt vid
konkurs och utmätning är tillämplig.

1.11.4 Skadeersättningsregler i övrigt
I de fall bidrag av statliga eller andra medel (t ex EU-stöd) lämnas i samband med skada begränsas ersättningen
så att summan av försäkringsersättning och bidrag högst uppgår till 100 % av liden skada.

SRF 103:3 / 2015-01-01

Sida 8 av 12

SRF är inte skyldig att överta skadad egendom, men har rätt att efter värdering överta större eller mindre del av
denna.

1.11.5 Tidpunkt för betalning av skadeersättning
Ersättning betalas senast en månad efter det att den försäkrade styrkt sitt krav och i övrigt fullgjort vad som
åligger honom.
Den del av ersättningen som den försäkrade har rätt till först när försäkrad egendom återställs eller återanskaffas, ska betalas senast en månad efter det att den försäkrade visat att så skett.
Om polisutredning eller värdering av skiljemän avvaktas ska ersättning betalas senast en månad efter det att
SRF eller skadereglerande part erhållit utredningen eller värderingen.

1.11.6 Räntebestämmelser
Betalas skadeersättning senare än vad som sagts ovan betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen.
För den tid som utbetalning fördröjts genom polisutredning eller skiljemannavärdering betalar SRF ränta enligt
Riksbankens referensränta.
Ränta betalas inte om den är mindre än 1 % av prisbasbeloppet*.

2

ALLMÄNNA AVTALSBESTÄMMELSER

2.1

ÅTGÄRDER VID SKADA

2.1.1

Räddningsplikt

Den försäkrade ska efter förmåga
• avvärja skada som kan befaras vara omedelbart förestående;
• begränsa skada som redan inträffat;
• snarast möjligt omhänderta och skydda skadad egendom.

2.1.1.1 Räddningskostnad
Om den försäkrade för sådan åtgärd som avses i 2.1.1 haft räddningskostnad som med hänsyn till omständigheterna varit skälig, är bolaget skyldigt att ersätta denna. Som sådan räddningskostnad räknas av brandbefäl vid
kommunens räddningstjänst beordrad bevakning av brandområde när brandsläckningen är avslutad. Ersättning
för sådan bevakning lämnas först från den tidpunkt när räddningstjänsten har avslutats.
Ersättning lämnas inte i den mån rätt till ersättning föreligger enligt lag eller särskild författning eller p g a
annan försäkring, garanti eller annat avtal.
Kostnader för brandsläckning ersätts inte.

2.1.2

Anmälan om skada

Skada eller händelse som kan medföra ersättningskrav ska anmälas till SRF eller till skadereglerande part
snarast möjligt och senast inom ett år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet
berättigar till försäkringsskyddet inträdde, annars går rätten till ersättning och försäkringsskydd förlorad.
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2.1.3

Ersättningskrav

Ersättningskrav ska framställas till SRF eller till skadereglerande part snarast möjligt och senast inom ett år från
tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till försäkringsskyddet inträdde, annars
är SRF fritt från ansvar.
Den försäkrade är skyldig att specificera sitt ersättningskrav och på anmodan lämna förteckning över försäkrad
egendom - skadad och oskadad - med uppgift om varje föremåls värde före och efter skadan. Den försäkrade är
även skyldig att på anmodan styrka ersättningskravet genom att lämna de upplysningar som står till buds och
genom att tillhandahålla verifikationer, bevis och andra handlingar som behövs för att bedöma SRFs ansvarighet och ersättningens storlek. Om gravationsbevis eller panthavares godkännande behövs för att betala ut
ersättning, ska den försäkrade sända in dessa handlingar till SRF eller skadereglerande part.

2.1.4

Besiktning av skada

SRF eller skadereglerande part har rätt att låta besiktiga skada samt att, innan åtgärder vidtas, utfärda anvisningar för reparation och tillvaratagande av skadad egendom. Den försäkrade är skyldig att följa SRFs eller
skadereglerande parts anvisningar om val av reparatör eller metod för reparation eller sanering.
Iakttar den försäkrade inte vad som sagts är SRFs ansvarighet begränsad till den kostnad som skulle ha uppkommit om anvisningarna följts.

2.1.5

Bedrägliga uppgifter

Om den försäkrade svikligen uppger, förtiger eller döljer något av betydelse för skadans bedömning ska rätten
till ersättning som regel bortfalla.

2.2

FÖRSÄKRINGSPERIODEN

Försäkringstiden räknas från kl 00.00 begynnelsedagen och är ett år om inte annat anges i försäkringsbrevet.
SRFs ansvar inträder vid försäkringstidens början och ansvaret gäller till dess att försäkringsavtalet upphör.

2.3

PREMIE

Premien ska betalas i förskott. SRFs ansvarighet inträder vid försäkringstidens början, även om premien ännu
inte har betalats.

2.4

REGRESS

I den mån SRF har betalat skadeersättning eller kostnad enligt försäkringen övertar SRF den försäkrades rätt till
ersättning från annan som är skyldig att ersätta skadan eller kostnaden. När SRF utkräver sådan rätt mot annan
åtar sig SRF att på begäran samtidigt framföra andra betalningskrav som den försäkrade kan ha mot denne
p g a skadan, om det kan ske utan olägenhet för SRF. Om den ersättningsskyldige är eller p g a sitt
ersättningsansvar blir insolvent, har den försäkrade företräde till ersättning för egna betalningskrav p g a
skadan. Den försäkrade är skyldig att i SRFs intresse bevara sin rätt till ersättning från annan.

2.5

DUBBELFÖRSÄKRING

Är intresse som omfattas av denna försäkring försäkrat även genom annan försäkring och finns i den förbehåll
vid dubbelförsäkring, gäller samma förbehåll även för denna försäkring. Ansvarigheten fördelas då mellan försäkringarna på sätt som anges i försäkringsavtalslagen.

2.6

FORCE MAJEURE

SRF är inte ansvarigt för förlust som kan uppstå om skadeutredning, utbetalning av ersättning eller iståndsät-
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tande av skadad egendom fördröjs på grund av krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution eller uppror eller på grund av arbetsmarknadskonflikt, konfiskation eller nationalisering, rekvisition, destruktion av eller
skada på egendom genom order från regering eller myndighet.
Förbehållet i fråga om arbetsmarknadskonflikt gäller även om SRF vidtagit eller är föremål för konfliktåtgärder.

2.7

PRESKRIPTION

Den som gör gällande anspråk på försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd måste, för att inte förlora
sin rätt, anmäla detta till SRF inom ett år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet
berättigar till försäkringsskyddet inträdde.
Den som vill ha försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd måste, för att inte förlora sin rätt, väcka talan
mot SRF inom tio år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant
skydd inträdde.
Om den som vill ha försäkringsskydd har framställt anspråket till SRF inom den tid som anges i andra stycket
ovan, är fristen att väcka talan alltid minst sex månader från det att SRF har tagit slutlig ställning till anspråket.

2.8

TILLÄMPLIG LAG

För denna försäkring gäller i övrigt bestämmelserna i försäkringsavtalslagen.
Svensk rätt ska gälla för tolkning och tillämning av försäkringsavtalet. Tvist angående avtalet ska prövas av
svensk domstol.

Definitioner
BONITET
Markens förmåga att producera virke.
FRÖTRÄDSSTÄLLNING
Kvarstående fröträd av tall, jämt fördelade över föryngring*sytan.
FÖRYNGRING(SÅTGÄRD)
Uppkomst av plantskog eller ungskog som ersätter avlägsnad skog.
MERVÄRDE
Värdeförlust som uppstår på grund av för tidig avverkning.
PRISBASBELOPP
Med prisbasbelopp avses det prisbasbelopp som fastställs enligt socialförsäkringsbalken och som gällde för
januari månad det år skadan inträffade.
ROTVÄRDE
Skillnaden mellan respektive Skogsägarföreningens gällande leveranspriser för virke och avverknings- och utforslingskostnader.
STÅNDORT
Den miljö där en växtart har goda förutsättningar att leva, växa och föröka sig.
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TEKNISKA SKADOR
Till exempel brott, sprickor eller för höga stubbar.
TERRORISM/TERRORHANDLING
Med terrorhandling avses en skadebringande handling som är straffbelagd där den begås eller där skadan uppstår och som framstår att vara utförd i syfte att
• allvarligt skrämma en befolkning
• otillbörligen tvinga offentliga organ eller en internationell organisation att genomföra eller avstå från
att genomföra en viss åtgärd eller
• allvarligt destabilisera eller förstöra de grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller
sociala strukturerna i ett land eller i en internationell organisation.
UPPFRYSNING
Upplyftning till markytan av föremål, t ex plantor eller stenar, ur underliggande markskikt i samband med
tjällyftning och isbildning.
VÄXANDE SKOG
Träd som omedelbart före skadetillfället var levande.
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