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SKADEANMÄLAN OCH ANSÖKAN OM  
ERSÄTTNING 
för skogsskador som orsakats av hjortdjur år 20 

Skogscentralens anteckningar om mottagande 
Anmälan om skada som orsakats av hjortdjur ska 
utan dröjsmål efter att skadan upptäckts lämnas in till 
den behöriga skogscentralen på skadefallsorten  (23 
§ i viltskadelagen 105/2009). Värderingen utförs
senast 3 år efter skadans uppkomst. 

1. UPPGIFTER OM DEN SOM SÖKER ERSÄTTNING
1.1 Namn 1.2 Personbeteckning och/eller FO-nummer 

1.3 Telefonnummer 1.4 E-post 

1.5 Utdelningsadress 1.6 Postnummer och postanstalt 

1.7 Bankkontonummer i IBAN-form 1.8 Bankens BIC-kod 

2. UPPGIFTER OM SKADAN
2.1 Lägenhetens namn och Rnr 2.2 Kommun 2.3 By 

2.4 Skadeområdets exakta läge (Exempel: nummer på skogsbruksplanen och beståndsfiguren/ kopia av grundkarta över 
objektet e.d.) 

Bilagor  st. 

2.5 Skadeanmälan gäller 

 plantbestånd  äldre trädbestånd  skogsodlingsmaterial 

2.6 Skadeområdets areal, ha 2.7 Tidpunkten för skadan (mm/åååå) 

2.8 Beskrivning av skadan (Exempel: trädslag, vad som orsakat skadan osv.) 

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  euro från försäkringsbolaget 

försäkringens nummer      

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

 euro 

Blanketten mottagen, datum Mottagare 

Kemera-nummer Bilagor 

 st. 
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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 någon annan skada som orsakats av hjortdjur? 

Nej 

Ja, tid och plats (kommun) för skadan 

2.12 Har ersättningar för skador som orsakats av hjortdjur tidigare betalats med stöd av viltskadelagen i fråga om samma 
område?   

 Nej 

 Ja, senast år 

3. UNDERSKRIFT
Jag är medveten om att skogscentralen utför en i 24 § i viltskadelagen (105/2009) avsedd terrängundersökning på 
skadeplatsen och värderar skadan och om att skogscentralen kan ta ut de värderingskostnader som detta ger upphov till. 
Värderingskostnaderna ersätts den skadelidande, om skadan ersätts enligt viltskadelagen (105/2009). 

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

Ort och datum Ersättningssökandens underskrift och namnförtydligande (Om den sökande är ett samfund, en 
sammanslutning eller dödsbo krävs underskrift eller fullmakt av samtliga)   
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Delkopia: viltskadelagen 105/2009 jämte ändringar, 
skogsskador som orsakats av hjortdjur 

2 § 2 punkten Definitioner  
I denna lag avses med 
2) hjortdjur dovhjort, kronhjort, sikahjort, älg, vitsvanshjort och
skogsvildren.

3 § 3 punkten Skador som orsakats av hjortdjur  
Skada som orsakats av hjortdjur ersätts som följer: 
3) som skogsskada ersätts skada på skog eller
skogsodlingsmaterial.

8 § Allmänna förutsättningar för beviljande av ersättning 
Skador som orsakats av vilt ersätts inom ramen för 

statsbudgeten på det sätt som bestäms nedan. 
En förutsättning för att få ersättning är att den som lidit skada 

med alla rimliga och till buds stående medel har försökt 
förhindra att skadan uppkommer eller förvärras. 

Ersättning kan vägras eller den kan sänkas, om den 
skadelidande har medverkat till att den skada som avses i 
ansökan om ersättning har uppkommit eller förvärrats eller utan 
godtagbar orsak har förbjudit vidtagandet av åtgärder som 
skulle ha kunnat förhindra att skadan uppkommer eller 
förvärras. 

9 § Ersättningens belopp 
Maximibeloppet av ersättningen får inte överstiga den 

skadade egendomens gängse värde.  
Om ersättningar inte kan betalas till fullt belopp inom ramen 

för budgeten, minskas ersättningsbeloppet i samma proportion 
för alla som har rätt till ersättning. Beloppen minskas dock inte 
vid ersättning för personskada. 

En skada som orsakats av vilt ersätts om det sammanlagda 
beloppet av de i denna lag avsedda skador som den sökande 
lidit överstiger 170 euro per kalenderår. Begränsningen gäller 
dock inte personskador som orsakats av stora rovdjur. 

Om en skada ersätts får den som söker ersättning också 
ersättning för de värderingskostnader som han eller hon har 
betalt och som kan anses behövliga och rimliga med tanke på 
skadeutredningen. 

Vid beräkningen av ersättningsbeloppet beaktas som avdrag 
de ersättningar som på basis av annan lagstiftning eller 
försäkring fås på grund av skadefallet. 

17 § Ersättning för skogsskador 
Av skogsskador som orsakats av hjortdjur kan den 

ekonomiska skada ersättas som orsakas av en avsevärd 
värdeminskning i fråga om skogsodlingsmaterial samt en 
avsevärd värdeminskning i fråga om plantbestånd eller äldre 
trädbestånd samt av nödvändig kompletteringsodling eller ny 
beskogning av skadeområdet. 

19 § Ersättning för plantbestånd och äldre trädbestånd 
Plantbestånds och äldre trädbestånds värdeminskning anses 

vara avsevärd, om det inom skadeområdet finns ett eller flera 
enhetliga områden på minst 0,1 hektar där hjortdjur skadat 
träden. 

Skadebeloppet i fråga om plantbestånd och äldre trädbestånd 
bedöms utifrån storleken av de skador som hjortdjur har orsakat 
enskilda träds huvudstam, sidogrenar, barr- eller lövmassa eller 
bark. Som skadade betraktas för tillväxt avsedda träd som 
förstörts helt och hållet samt sådana träd vilkas tillväxt eller 
kvalitet har försämrats varaktigt genom skadorna. När 
skadornas omfattning fastställs beaktas dessutom det 
skadedrabbade områdets geografiska läge, arealen, skogstypen 
eller växtplatsen, trädslaget, antalet plantor eller träd och deras 
medelhöjd före skadan samt antalet skadade plantor eller träd. 

Ersättning betalas inte om antalet oskadda plantor av 
utvecklingsdugliga trädslag jämt fördelade överstiger 
skogsvårdsrekommendationerna för planttäthet vid 
skogsföryngring. 

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om de 
skadeklasser för olika trädslag som ska tillämpas när ersättning 
för skador på plantbestånd och äldre trädbestånd räknas ut. 
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20 § Fastställande av skador på plantbestånd och äldre 
trädbestånd 

Storleken av skador på plantbestånd och äldre trädbestånd 
bestäms skogscentralsvis utifrån plantbeståndens och det äldre 
trädbeståndets kalkylerade gängse värden och de faktorer som 
avses i 19 § 2 mom. 

Genom förordning av statsrådet föreskrivs om de kalkyler 
som ska användas vid bestämmandet av det kalkylerade 
gängse värdet och vid beräkningen av ersättning för skador på 
plantbestånd och äldre trädbestånd. 

Vid beräkningen av ersättningsbeloppet beaktas som avdrag 
ersättningar som under de tre åren närmast före ansökan om 
ersättning betalats för avsevärd värdeminskning på 
plantbestånd eller äldre trädbestånd inom samma skade-
område. Avdrag görs dock inte om 

1) kompletteringsodling eller nyodling har utförts på
skadeområdet efter senaste skadefall, 

2) det på skadeområdet efter senaste skadefall på naturlig
väg har uppstått utvecklingsdugliga plantor som till antalet 
motsvarar kompletteringsodling eller nyodling, eller 

3) de nya skadorna företrädesvis gäller plantor eller träd som
varit oskadade efter senaste skadefall. 

Plantor som skadats av andra skadegörare på ett sådant sätt 
att de inte längre är utvecklingsdugliga beaktas inte vid 
beräkning av ersättningen för tillväxt- och kvalitetsförluster. 

21 § Ersättning för kompletteringsodling eller ny 
beskogning 

När ersättning för nödvändig kompletteringsodling eller ny 
beskogning av skadeområdet beräknas ska de skäliga 
kostnader beaktas som föranleds av anskaffning av 
skogsodlingsmaterial samt av planering, arbetsledning och 
arbete som behövs för odlingsåtgärden eller förnyelsen. Vid 
bestämmande av kostnaderna ska bestämmelserna om 
finansiering av hållbart skogsbruk iakttas i tillämpliga delar. 

Ersättning för plantskydd, gräsbekämpningsmedel eller för 
anskaffning av dessa ersätts inte. 

Om kompletteringsodling eller nyodling av skadeområdet sker 
på grund av sammantagna skador som orsakats av hjortdjur och 
andra skadegörare, kan ersättning för kompletteringsodling eller 
nyodling betalas för den skada som orsakats av hjortdjur. 

25 § 1 mom. Meddelande om terrängundersökning 
Meddelande om terrängundersökning ska i god tid på förhand 
lämnas till den som lidit skada samt en företrädare för 
jaktvårdsföreningen. Den skadelidande och en företrädare för 
jaktvårdsföreningen har rätt att närvara vid undersökningen 
samt rätt att i värderingsinstrumentet anteckna sin egen 
uppfattning om skadan. 

27 § 1 mom. Konstaterande och värdering av skogsskador 
En skogsskada konstateras och värderas av den behöriga 
skogscentralen på skadefallsorten. Skogscentralen kan vid 
behov anlita en av centralen godkänd ojävig sakkunnig vid 
konstaterandet och värderingen av skogsskador. Värderingen 
ska utföras senast tre år efter skadans uppkomst. 

29 § Värderingsinstrument 
Över värderingen av en skada ska upprättas ett särskilt 
värderingsinstrument när det är fråga om skador på odling, djur, 
lösöre, ren eller skog. Formuläret för värderingsinstrumentet 
fastställs av Landsbygdsverket. 

30 § 2 mom. Behörig myndighet vid behandlingen av 
ersättningar 
Ärenden som gäller ersättning för skogsskador avgörs av den 
behöriga skogscentralen på skadefallsorten. 

46 § 3 mom. Avgifter för terrängundersökning och 
värdering av skada 
Skogscentralen kan hos den skadelidande ta ut en avgift för 
terrängundersökning och värdering av skogsskada. Närmare 
bestämmelser om avgifterna för skogscentralens prestationer 
utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.  

51 § 1 mom. (delvis) Ikraftträdande 
Denna lag träder i kraft den 1 december 2009. 
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