Blankett 148

Skadeanmälan och ansökan om ersättning
för skada på odling och husdjur
som orsakats av hjortdjur år 20 _____

Ersättningen betalas som stöd av mindre betydelse, dvs. de
minimis-stöd.

För att få ersättning ska du omedelbart då du upptäckt skadan göra anmälan om den till landsbygdsnäringsmyndigheten på skadefallsorten. En anmälan som gjorts på denna
blankett är samtidigt också en ansökan om ersättning. Om
du redan har anmält skadan på annat sätt, ska du ansöka om
ersättning med denna blankett inom en månad från det att
skadevärderingen blev klar.

Myndighetens anteckningar
Skadeanmälan mottagen, datum

Ärendenummer

Ansökan mottagen, datum

Mottagare

Sökandens namn

Lägenhetssignum

Kontaktperson

Telefonnummer

1.

Uppgifter om skadan

Datum då skadan inträffat:
Skadan har orsakats av:

Datum då skadan upptäcktes:
dovhjort

kronhjort

sikahjort

skogsren

vitsvanshjort

älg

Skada på odling
Bas- och jordbruksskifte eller
skadefallsortens adress, om inte på basskiften

Växtbestånd
åker- och trädgårdsväxter

Plantor
trädgårds- och plantskoleväxter
Antalet förstörda
plantor, st.

Bärgad skörd
t ex foderbalar

Skadeareal, ha

Skadeprocent, %

Skadeareal, ha

Skadeprocent, %

Antalet förstörda
plantor, st.

Mängden förstörd
skörd, kg

Skadeareal, ha

Skadeprocent, %

Antalet förstörda
plantor, st.

Mängden förstörd
skörd, kg

Skadeareal, ha

Skadeprocent, %

Antalet förstörda
plantor, st.

Mängden förstörd
skörd, kg

Skadeareal, ha

Skadeprocent, %

Antalet förstörda
plantor, st.

Mängden förstörd
skörd, kg

Mängden förstörd
skörd, kg

Växtart:

Växtart:

Växtart:

Växtart:

Växtart:
Skada på husdjur
Skadefallsorten

Djurart

Antalet döda och/eller skadade djur, st

Ytterligare information om skadan
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2.

Ytterligare uppgifter om ersättningen

Blir det inbesparingar i skörde- eller andra kostnader till följd av skadan på odling?
Nej

Ja,

_____________________ euro (uppskattning)

Vad har du gjort för att förhindra eller begränsa skador?
Ingenting
Jag har vidtagit följande åtgärder:

Får du eller har du fått ersättning via försäkring eller övrig grund för ovan nämnda skador?
Nej
Ja, från försäkringsbolaget:

euro

Försäkringens nummer:
Ja, av annan aktör, varifrån?

3.

euro

Lantbruksföretagets skatteår
Det pågående skatteåret och de två föregående skatteåren har varit hela kalenderår (1.1. – 31.12.)

Om inte, är skatteåren följande (använd formen pp.kk.20vv – pv.kk.20vv):
Pågående skatteår

4.

Föregående skatteår

Skatteår före det

Tidigare de minimis-stöd

Har du fått andra än jordbrukssektorns de minimis-stöd under innevarande skatteår och de två föregående skatteåren?
Nej

Ja, jag har fått följande de minimis-stöd:

Stödets beviljare och stöd

5.

Ytterligare information

6.

Underskrift

Stödbelopp, euro

Tidpunkt då stödet beviljades

För skada orsakad av hjortdjur ansöker jag om ersättning som bestäms på basis av viltskadelagen (105/2009) och en terrängundersökning. Jag förbinder mig att betala den avgift som eventuellt tas ut för landsbygdsnäringsmyndighetens terrängundersökning och
jag kompenseras för avgiften om skadan ersätts.
Ort och datum

Den sökandes underskrift och namnförtydligande. Se anvisning.

Bilagor
__________________________________

________ st

__________________________________

________ st
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Allmänt
Med stöd av viltskadelagen (105/2009) kan du få ersättning för en skada som hjortdjur har orsakat på odling eller husdjur. För att få ersättning ska du efter att du upptäckt skadan utan dröjsmål göra en skadeanmälan till landsbygdsnäringsmyndigheten på skadefallsorten.
En anmälan som gjorts på denna blankett är samtidigt också en ansökan om ersättning. Om du redan har anmält skadan
på annat sätt, ska du ansöka om ersättning med denna blankett inom en månad från det att skadevärderingen blev klar.
På basis av din anmälan ordnar kommunens landsbygdsnäringsmyndighet en terrängundersökning där han eller hon konstaterar och värderar skadan samt upprättar ett värderingsinstrument över skadan. För utförandet av terrängundersökningen och värderingen av skadan kan kommunen ta ut en avgift som högst motsvarar självkostnadsvärdet. Om skadan
ersätts får du också ersättning för den terrängundersökningsavgift som du betalat.
Ersättningen för hjortdjursskador på odling och husdjur betalas som ett stöd av mindre betydelse, dvs. de minimis -stöd.
Summan av de minimis -stöd inom jordbrukssektorn får inte vara större än 20 000 euro per företag under en period om
tre beskattningsår. Dessutom får summan av alla de minimis -stöd inte överstiga 200 000 euro per företag under motsvarande tid.
En skada som orsakats av hjortdjur och stora rovdjur ersätts endast om det sammanlagda beloppet av skador som den
sökande lidit överstiger 170 euro per kalenderår.
Ytterligare information www.livsmedelsverket.fi > Skadeersättningar

Ifyllnadsanvisningar för blankett 148
Uppge namnet på den som ansöker om ersättning inklusive kontaktuppgifter. Om du inte har något lägenhetssignum,
ska du fylla i och lämna in blankett 456 till kommunen.
1.

Uppgifter om skadan

Anteckna datumet då skadan skedde och datumet då skadan upptäcktes. Om du inte vet det exakta datumet eller om
skadan är skedd under en längre period, kan du uppskatta datumet.
Kryssa vilket hjortdjur som orsakat skadan. Ersättning betalas bara för skador som orsakats sådana hjortdjur som nämns i
blanketten.
Som skada på odling kan ersättas skada på åker, trädgård, plantskoleodling och bärgad skörd. Skador kan ersättas högst
till ett belopp som motsvarar värdet av den förlorade skörden och det gängse värdet av de skadade trädgårds- och plantskoleväxterna. Livsmedelsverket fastställer ärligen de enhetspriser och normsskördar som ska tillämpas vid värderingen.
Skador som hjortdjur orsakat på lösöre, såsom täckmaterial och plast, ersätts inte.
Om det gäller en skada på ett basskifte anteckna basskiftes namn och/eller signum och jordbruksskifte. Om odlingen inte
ligger på ett basskifte, antecknar du skadeplatsens adress eller annan geografisk information.
I fråga om skada på växtbestånd ska du uppge växtarten, den skadade arealen i hektar med två decimalers noggrannhet
(t.ex. 1,25 ha) samt din uppskattning av hur stor andel (t.ex. 10 %) av skörden på skadearealen som gått förlorad till följd
av skadan.
Om ett hjortdjur har skadat trädgårds- eller plantskoleväxter (t.ex. jordgubbe) så att plantorna måste ersättas med helt
nya, ska du ge din uppskattning av antalet förstörda plantor. På en trädgårdsodling kan ersättning betalas inte bara för
plantor utan också för mängden förlorad skörd i form av skada på växtbestånd.
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Om skadan gäller redan bärgad skörd såsom foderbalar, ska du uppge växtarten (t.ex. ensilage) och din uppskattning av
den totala skörmängd som förstörts.
Den slutliga uppskattningen av skadebeloppet görs av landsbygdsnäringsmyndigheten och därför kan den skada som
ligger till grund för ersättningen vara mindre eller större än vad du själv uppskattat i ansökan. För att ordna terrängundersökning rekommenderas det ändå att du försöker uppskatta skadan så sanningsenligt som möjligt redan i din ansökan.
I fråga om skada på husdjur ska du uppge djurarten samt antalet döda och skadade djur. Skador på husdjur kan ersättas
högst till ett belopp som motsvarar det gängse värdet av de dödade eller på grund av skadan avlivade djuret. För ett skadat djur kan ersättas ett belopp som motsvarar veterinärkostnaderna, dock högst till det gängse värdet av djuret. De
gängse värden baserar sig på JSM:s förordning.
2.

Ytterligare uppgifter om ersättningen

Vid beräkningen av ersättningsbeloppet beaktas såsom avdrag inbesparade skördekostnader och andra kostnader. Alltid
uppkommer det inte inbesparingar, men t.ex. i en situation där jordgubbsväxtligheten har förstörts helt och hållet på ett
större område, ska du uppskatta de inbesparade plockningskostnaderna.
För att du ska få ersättning krävs det att du med alla rimliga och till buds stående medel har försökt förhindra att skadan
uppkommer eller förvärras. Om du har vidtagit åtgärder för att förhindra eller begränsa skadorna ska du redogöra för
vilka åtgärderna är. Mer information om förhindrandet av hjortdjursskador får du bl.a. av den lokala jaktvårdsföreningen
och Finlands Viltcentral (www.riista.fi). Prövning av kraven görs från fall till fall, så ersättning kan beviljas fastän du uppger att du inte har vidtagit några som helst åtgärder.
Om du har fått ersättning för skadan från andra källor antecknar du varifrån du fått ersättning och hur mycket. Tidigare
mottagna ersättningar minskar den ersättning som betalas ut.
3.

Lantbruksföretagets skatteår

Om ditt lantbruksföretags innevarande och två föregående skatteår är hela kalenderår, kryssar du för punkten i fråga.
Om skatteåren inte är hela kalenderår uppger du de avvikande perioderna.
4.

Tidigare de minimis-stöd

I punkten uppger du sådana de minimis -stöd som under det innevarande skatteåret och de två föregående skatteåren
har beviljats ditt jordbruksföretag av någon annan instans än Livsmedelsverket. De minimis -stöd som betalats av Livsmedelsverket behöver inte uppges.
6.

Underskrift

Datera och underteckna ansökan. Alla som äger eller arrenderar skadeobjektet ska underteckna ansökan. Underskrifter
av alla ägare eller arrendatorer kan ersättas med underskrift av den som är bemyndigad att uträtta ärenden som rör
jordbrukarstöd, med fullmakt eller vid bolagsformer med rätt att teckna bolagets namn.
Anteckna vid behov de bilagor som du lämnar in tillsammans med blanketten, t.ex. fotografier eller kartor.
Dataskydd: Personuppgifter samlas in till landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem för skötseln av myndighetsuppgifter. Du har rätt att tal del av uppgifter till exempel om registerföraren, om syftet med behandlingen av personuppgifterna samt om regelmässiga utlämnanden av uppgifter. Mer information får du på adressen www.ruokavirasto.fi  Om oss  Tjänster  Dataskydd.
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