
Livsmedelsverket 1.9.2021 

Värderingsinstrument för skador som hjortdjur orsakat på odling och husdjur 

Den landsbygdsnäringsmyndighet som utför terrängundersökningen ansvarar för ifyllandet av värderingsinstrumentet. 
Viltskadelag (105/2009). 

1. Uppgifter om terrängundersökningen och sökanden av ersättning
Ersättningssökandens namn Lägenhetssignum 

Skadekommun Datum för terrängundersökningen 

Besked om tid och plats för terrängundersökningen har getts till: Datum Närvarande vid terrängundersökningen 

 ersättningssökanden ________________ 
 jaktvårdsföreningens representant ________________ 

2. Terrängundersökarens åsikt om skadorna
Hjortdjur som berättigar till ersättning är dovhjort, kronhjort, sikahjort, skogsvildren, vitsvanshjort och älg. 

 Skadorna är delvis eller i sin helhet orsakade av hjortdjur. Skadevärdering som bilaga. 

 Skadorna är inte orsakade av hjortdjur. 

Har ersättningssökanden med alla rimliga och till buds stående medel försökt förhindra att skadan uppkommer eller förvärras? 
 Ja   Nej 

Motiveringar och/eller rekommenderade åtgärder för att förhindra skador i fortsättningen: 

Ytterligare information: 

Fotografier, kartor eller andra bilagor, st. 
Ort och datum Terrängundersökarens underskrift och namnförtydligande 

3. Ersättningssökandens åsikt om skadorna

 Jag godkänner resultatet av terrängundersökningen. Godkännandet fråntar mig inte rätten att söka ändring i ersättningsbeslutet. 
 Jag godkänner inte resultatet av terrängundersökningen. 

Ort och datum Ersättningssökandens underskrift och namnförtydligande 

4. Jaktvårdsföreningens representants åsikt om skadorna
Hjortdjur som berättigar till ersättning är dovhjort, kronhjort, sikahjort, skogsvildren, vitsvanshjort och älg. 

 Skadorna är delvis eller i sin helhet orsakade av hjortdjur. 

 Skadorna är inte orsakade av hjortdjur. 

 Jag godkänner resultatet av terrängundersökningen. 
 Jag godkänner inte resultatet av terrängundersökningen Motiveringar: 

Ort och datum Jaktvårdsföreningens representants underskrift och namnförtydligande 



Bilaga 1 till värderingsinstrument 

Livsmedelsverket 1.9.2021 

Skador på odling som orsakats av hjortdjur 
Lägenhetssignum ______________________ Datum ________________ 

Växtbestånd, ersättningen baserar sig på mängden skörd som gått förlorad på jordbruksskiftet på grund av skadan, kg 

Skadedag Skadan orsakats av Bas- och jordbruksskifte Växt Skade-
areal, ha Skade-% 

Norm-
skörd 
kg/ha 

Skörd som gått 
förlorad, kg 

Enhets-
pris 
e/kg 

Värdet på den 
skörd som gått 
förlorad, euro 

Inbesparingar i 
kostnader, euro 

Värdet på 
skadan, euro 

            

            

            

            

            

            

Plantor, ersättningen baserar sig på antalet trädgårds- och plantskoleväxter som förstörts på grund av skadan, st. 

Skadedag Skadan orsakats av Bas- och jordbruksskifte/ 
skadeplats Växt Förstörda plantor, st. Enhetspris 

e/st 
Värdet på de förstörda plan-

torna, euro 
Värdet på skadan, 

euro 

        

        

Bärgad skörd, ersättningen baserar sig på mängden bärgad skörd som förstörts på grund av skadan (t.ex. foderbalar och foderstackar), kg 

Skadedag Skadan orsakats av Skadeplats Växt Förstörd skörd, 
kg 

Enhetspris 
e/st 

Värdet på de för-
störda plantorna, euro 

Inbesparingar i 
kostnader, euro 

Värdet på skadan, 
euro 

         

         

         
 

Ytterligare information, t.ex. en utredning av värderingsmetoderna: 

De skuggade punkterna behöver inte fyllas i. Om de fylls i, används som normskördar och enhetspriser de senaste värdena som anges i Livsmedelsverkets föreskrift. Ersättningen som beviljas kan avvika från den här gjorda 
uppskattningen eftersom Livsmedelsverket bestämmer växternas normskördar och enhetspriser först på våren efter skadeåret. Som avdrag beaktas dessutom en ersättning för skadan som fåtts via försäkring eller på annan 
grund. Vid betalningen av ersättning iakttas EU:s de minimis -villkor. Om en skada ersätts betalas också ersättning för de värderingskostnader som ersättningssökanden har betalt. Viltskadelag (105/2009) 9–10 §.



Bilaga 2 till värderingsinstrument 

Livsmedelsverket 1.9.2021 

Skador på husdjur orsakade av hjortdjur 

Lägenhetssignum ____________________ Datum ________________ 

Husdjur som dött eller avlivats på grund av skada 

Skadedag Skadan orsakats av Djur Djurets värde¹, 
euro 

Belopp som mots-
varar värdet av den 

nytta sökanden 
ännu kan få av dju-

ret, euro 

Värdet på skadan, 
euro 

      

      

      

      

Skadat husdjur, ersätts högst upp till djurets gängse värde ¹ 

Skadedag Skadan orsakats av Djur Veterinärkostnader Värdet på skadan, 
euro 

     

     

     

     

 
Ytterligare information: 

¹ Som maximala ersättningsvärden för skador på djur används de gängse värden som anges i JSM:s förordning. Viltskadelag 
(105/2009) 11 §. 
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