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VÄRDERINGSINSTRUMENT 
FÖR SKADOR SOM STORA ROVDJUR ORSAKAT ODLING, DJUR OCH LÖSÖRE 

 
Den person från landsbygdsnäringsmyndigheten som utför terrängundersökningen svarar för ifyllandet av 
värderingsinstrumentet. 
 
1. UPPGIFTER OM TERRÄNGUNDERSÖKNINGEN OCH ERSÄTTNINGSSÖKANDEN 
1.1. Datum för terrängundersökning 1.2 Kommun och kommunkod 

            

1.3 Ersättningssökandens namn 1.4. Lägenhetssignum 

            

 
2. MEDDELANDE OM TERRÄNGUNDERSÖKNING 
Meddelande om tid och plats för terrängundersökning har lämnats till 
                                                          Datum                          Hur 
den som söker ersättning                               
     
jaktvårdsföreningens representant               
 
Meddelandet lämnat av         
 

 Ersättningssökanden var inte närvarande vid 
terrängundersökningen  

 Jaktvårdsföreningens representant var inte 
närvarande vid terrängundersökningen 

 
 
3. TERRÄNGUNDERSÖKARENS ÅSIKT OM SKADAN 

 Skadan är i sin helhet orsakad av stort rovdjur 
De stora rovdjurens andel av skadan är      % 
 Skadan har inte orsakats av stora rovdjur 

Skadan har orsakats av 
 björn                 varg              järv         lodjur            okänt/annat rovdjur 

Tilläggsuppgifter 

      

      

      

Ort och datum Terrängundersökarens underskrift och namnförtydligande 
  
            

 
 
4. ERSÄTTNINGSSÖKANDENS ÅSIKT OM SKADAN 
 

 Godkänner resultatet av terrängundersökningen  Godkänner inte resultatet av terrängundersökningen 
 
Motiveringar 

      

      

      

Ort och datum Ersättningssökandens underskrift och namnförtydligande 
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5. JAKTVÅRDSFÖRENINGENS REPRESENTANTS ÅSIKT OM SKADAN 
 Skadan är i sin helhet orsakad av stort rovdjur  
 De stora rovdjurens andel av skadan är     % 
 Skadan har inte orsakats av stora rovdjur 

 
 Godkänner resultatet av terrängundersökningen  Godkänner inte resultatet av terrängundersökningen 

 
Motiveringar 

      

      

      

Ort och datum Jaktvårdsföreningens representants underskrift och namnförtydligande 
  
            

 
Bilagor 

Bilaga 1. Skador på jordbruk som orsakats av stora rovdjur       st. 

Bilaga 2. Skador på trädgårdar och plantskolor som orsakats av stora rovdjur       st. 

Bilaga 3. Skador på djur och lösöre som orsakats av stora rovdjur       st. 

Bilaga 4. Sammandrag av skador       st. 
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Bilaga 1. SKADOR PÅ JORDBRUK SOM ORSAKATS AV STORA ROVDJUR 
ÅKERODLING OCH BÄRGAD SKÖRD 

Basskifte 
(namn, nr) 

Jordbruksskiftets 
signum Växtart 

Skadeområde, 
ha Skade% 

Förstörd skörd 
kg 

Normskörd 
kg/ha * 

Enhetspris 
e/kg* 

Skadebelopp 
euro 

Skadan har 
orsakats av ** 

Tidpunkt 
för skadan 

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  
Totalt 
                

Anmärkningar (t.ex. den bärgade skördens koppling till basskiftet) 
      

* I enlighet med 10 § i viltskadelagen (105/2009) tillämpas vid värderingen Livsmedelsverkets föreskrift om normskördar och om priser per enhet på olika växtarter. 
 
** Stora rovdjur som berättigar till erättning enligt viltskadelagen (105/2009) är björn, varg, järv och lodjur.
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Bilaga 2. SKADOR PÅ TRÄDGÅRDAR OCH PLANTSKOLOR SOM ORSAKATS AV STORA ROVDJUR 
TRÄDGÅRDS- OCH PLANTSKOLEODLING SAMT BÄRGAD SKÖRD 
GRUNDAR SIG PÅ NORMSKÖRD (KG/HA) 

Basskifte 
Jordbruksskiftets 

signum Växtart 

Skade-
område, 

ha 

Träd/buskar på 
skadeområdet Skade 

% 
Förstörd 
skörd kg 

Normskörd 
kg/ha * 

Enhetspris 
euro/kg* 

Skadebelopp 
euro 

Skadan har 
orsakats av ** 

Tidpunkt 
för skadan St. Ålder 

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                              

Totalt                 
 
GÄNGSE VÄRDE FÖR TRÄDGÅRDS- OCH PLANTSKOLEVÄXTER 
GRUNDAR SIG PÅ VÄRDET FÖR ENSKILD FÖRSTÖRD VÄXT 

Basskifte 
Jordbruksskiftets 

signum Växtart Växtområde Ålder Antal träd/buskar Gängse värde euro/st. * 
Gängse värde totalt 

euro 
Skadan har 

orsakats av ** 
Tidpunkt 

för skadan 

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

Totalt               
Anmärkningar 
      

* I enlighet med 10 § i viltskadelagen (105/2009) tillämpas vid värderingen Livsmedelsverkets föreskrift om normskördar och om priser per enhet på olika växtarter. 
 
** Stora rovdjur som berättigar till ersättning enligt viltskadelagen (105/2009) är björn, varg, järv och lodjur
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Bilaga 3. SKADOR PÅ DJUR OCH LÖSÖRE SOM ORSAKATS AV STORA ROVDJUR 
HUSDJURSSKADA  

Djur Gängse värde * 

Förlust av 
avkastning 

euro 
Veterinärkostnader 

euro 

Belopp till vilket 
djuret kan 
utnyttjas 

Skadebelopp 
euro 

Skadan har 
orsakats av 

** 

                                          

                                          

                                          

                                          
Totalt            

 
BIN OCH HONUNGSSKÖRD 

 
Antal förstörda kupor 

st Enhetspris * 
Skadebelopp 

euro 
Skadan har 

orsakats av ** 

Kupor med en (1) avdelning                         

+ ytterligare avdelningar                         

Totalt          

    

Anmärkningar 
      

 

Djurskadans belopp totalt       euro 

Belopp till vilket djuret kan utnyttjas  -      euro 

Ersättning totalt       euro 

 

Tilläggsutredning av skadan (bl.a. orsaker, följder) 

      

      

      
 
FÖR HÅLLANDE AV DJUR ANVÄNDA KONSTRUKTIONER (T.EX. STÄNGSEL, BYGGNADER OCH ANDRA 
MOTSVARANDE KONSTRUKTIONER) 

Skadeobjekt 
Reparationskostnader 

euro 
Skadan har 

orsakats av ** 

                  

                  
Totalt        

   
ANNAT DÖTT LÖSÖRE 

Skadeobjekt 

Ersättningsbelopp, högst det värde 
lösöret hade då skadan inträffade 

euro 
Skadan har 

orsakats av ** 

                  

                  

Totalt        
 
* I enlighet med 11 § i viltskadelagen (105/2009) föreskrivs om de gängse värden som ska tillämpas vid ersättning 
för skador på djur genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet. 
** Stora rovdjur som berättigar till ersättning enligt viltskadelagen (105/2009) är björn, varg, järv och lodjur.
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Bilaga 4. SAMMANDRAG AV SKADOR 
 
 
1. Skador på åkerodling         euro 
 
2. Skador på bärgad skörd         euro 
 
3. Skador på trädgårds- och plantskoleodling        euro 
 
4. Gängse värde för trädgårds- och plantskoleväxter       euro 
 
5. Husdjursskador          euro  
 
6. Bin och honungsskörd         euro 
 
7. För hållande av djur använda konstruktioner        euro 
 
8. Annat dött lösöre          euro 
 
9. Kostnader för terrängundersökning        euro 
 
Totalt           euro 
   
 
10. Ersättningar som erläggs med stöd av försäkring eller annan lagstiftning -       euro 
 
Ersättningar totalt              euro 
 
 
Ort och datum    Underskrift 
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