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  SKADEANMÄLAN OCH ANSÖKAN OM ERSÄTTNING 
  för skada på odling, djur och lösöre  
  som orsakats av rovdjur år 20   

Myndighetens anteckningar om mottagande 
IFYLLS AV ERSÄTTNINGSSÖKANDEN 
Skada orsakad av stort rovdjur ska anmälas utan 
dröjsmål (viltskadelagen 105/2009) 
hos landsbygdsnäringsmyndigheten på 
skadefallsorten. Ersättning för skada orsakad av 
stort rovdjur ska sökas hos 
landsbygdsnäringsmyndigheten i den sökandes  
hemkommun inom en månad från det att 
värderingen av skadan färdigställdes. 

1. UPPGIFTER OM SÖKANDEN*
1.1 Namn 1.2 Personbeteckning och/eller FO-nummer 

1.3. Lägenhetssignum 1.4 Ersättningssökandens hemkommun 

1.5 Telefonnummer 1.6 E-post 

1.7 Utdelningsadress 1.8 Postnummer och postort 

1.9 Bankkontonummer (IBAN)  1.10 Bankens BIC-kod 

2. UPPGIFTER OM SKADAN
2.1 Fastighetens namn och RNr 2.2 Kommun  2.3 By 

2.4 Skadeområdets exakta läge (basskiftets signum/kartkoordinater/kopia av grundkarta över objektet e.d.)** 
Nordlig  koordinat Ostlig koordinat 

2.5 Ansökan om ersättning gäller 

 åkerodling  husdjur  för hållande av djur använda konstruktioner 

 trädgårdsodling  uppfödda djur  annat dött lösöre 

 plantskoleodling  honungsskörd 

 bärgad skörd 

Ansökan om ersättning för renskada görs med blankett 149. 
2.6 Tidpunkt då skadan inträffat (dd.mm.åååå; om exakt tidpunkt är okänd anges uppskattad vecka och år) 

2.7 Skadan har orsakats av 

 björn              varg       järv     lodjur      okänt/annat rovdjur 
2.8 Beskrivning i ord av skadan (vid skada på odling åtminstone växtart, skadeareal och mängden förstörd skörd; vid 
djurskada djurart och antalet djur; vid skada på lösöre arten av och mängden lösöre) 

Skadeanmälan mottagits, datum  Mottagare 

Kommun Dnr Bilagor 

  st.

Ansökan om ersättning mottagits, 
datum  

Mottagare 

Kommun Dnr Bilagor 
  st.
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2.9 För ovannämnda skador 

 får jag inte / har jag inte fått på försäkring grundad ersättning 

 får jag inte / har jag inte fått på annan lagstiftning grundad ersättning 

 får jag / har jag fått ersättning från försäkringsbolaget ___________________________________, ______________ euro 

försäkringens nummer ______________________________________________ 

 får jag / har jag fått på annan lagstiftning grundad ersättning. Varifrån: ________________________  ____________ euro

2.10 Vad har gjorts för att förebygga skador? 
 Ingenting 
 Åtgärder har vidtagits, vilka? __________________________________________________________________________

2.11 Har den sökande under samma kalenderår ansökt om värdering av annan skada som har orsakats av rovdjur? 
 Nej 
 Ja, tid och plats (kommun) för skadan _____________________________________________ 

2.12 Den sökande har erlagt värderingskostnaderna  ____________________ euro till kommunen, datum ____/____ 20____ 

2.13 Den sökta ersättningens belopp (uppskattning) _____________________ euro 

3. UNDERSKRIFT

 På basis av terrängundersökning av skada ansöker jag om ersättning för skada som har orsakats av stort rovdjur. 

Jag anhåller om att landsbygdsnäringsmyndigheten utför i 24 § i viltskadelagen (105/2009) avsedd terrängundersökning på 
skadeplatsen och värderar skadan. Undertecknad förbinder sig att erlägga eventuellt debiterad terrängundersökningsavgift, 
som ersätts den skadelidande om skadan ersätts med stöd av viltskadelagen (105/2009).  

Ort och datum 
Den sökandes underskrift och namnförtydligande (Om den sökande är en sammanslutning, 
ett konsortium eller ett dödsbo krävs underskrift eller fullmakt av samtliga) 

BILAGOR 

Värderingsinstrument  st. 
Kartor   st. 
Uppskattning av skadans omfattning gjord av landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där skadeområdet 
ligger samt utlåtande av landsbygdsnäringsmyndigheten i den sökandes hemkommun       st. 

* Om den sökande är en jordbrukare som har meddelat sina kontaktuppgifter med blanketten 101D Delaktiga i
gårdsbruksenheten; ändringar i kontaktuppgifterna kan inte göras med denna blankett. Ändringar i tidigare
meddelade uppgifter ska göras med blankett 101D.
** Vid fastställande av exakt plats där skadan inträffat ska kartkoordinatsystemet (KKS) användas.
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