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1. UPPGIFTER OM DEN SÖKANDE
Namn FO-numret /personbeteckningen 

Address Telefon 

E-post Lägenhetssignum 

Banken och kontonumret Djurhållningsplatssignum 

2. KRAV SOM GÄLLER DJUREN, INKLUSIVE MOTIVERINGAR
Myndigheten har på ägarens ansökan (35 § i lagen om djursjukdomar) bestämt att svin ska avlivas genom följande beslut 
(myndighet som fattat beslutet, beslutets diarienummer och datum): 

Antal svin som ersättning ansöks för med denna ansökan Ersättning som söks för djuren totalt € (utan moms) 

Djurgrupper ur vilka ersättning söks 
(t.ex. gris, slaktsvin eller avelssdjur) Antal djur per djurgrupp Ersättningens belopp per djurgrupp 

Ytterligare uppgifter och annan redogörelse för grunderna för kraven kan också lämnas i ett separat dokument som bifogas till ansökan. 
Bilagans nummer antecknas i så fall här: 

http://www.ruokavirasto.fi/
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3. REDOGÖRELSE FÖR EVENTUELLA FÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR 
Har den sökande en försäkring som täcker ersättningarna och 
kostnaderna i ansökan? 

 Ja  Nej 

Har ersättningar sökts eller fåtts från försäkringen?  Ja  Nej 

Om ja, till vilken del och hur mycket (bifoga försäkringsbolagets intyg över ersättningar): 

      

 

4. YTTERLIGARE INFORMATION 

      

 
 

5. SÖKANDES UNDERSKRIFT 
Plats och datum Underskrift och namnförtydligande 

      
      

 
 

BILAGOR (Vänligen numrera alla dokument som bifogas ansökan och tillhörande utlåtanden) 

 Myndighetsbeslut som ligger till grund för ersättningsansökan 

 Redogörelse för vem som äger djuret 

 Redogörelse för djurets värde  

 Eventuell annan redogörelse 

 

Ansökan ska skickas till Livsmedelsverket (kirjaamo@ruokavirasto.fi) och som en kopia till den länsveterinär vid 

regionförvaltningsverket (https://avi.fi/aluehallintovirastot) som har hand om ärendet. 
 

http://www.ruokavirasto.fi/
mailto:kirjaamo@ruokavirasto.fi
https://avi.fi/sv/regionforvaltningsverken
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ANVISNINGAR TILL DEN SOM SÖKER ERSÄTTNING: 
 
För att få ersättningar enligt lagen om djursjukdomar (76/ 2021) ska djurägaren i regel ansöka om dem hos 
Livsmedelsverket i efterhand. Ansökan om ersättning skickas till Livsmedelsverket (kirjaamo@ruokavirasto.fi) 
och som en kopia till den länsveterinär vid regionförvaltningsverket som har hand om ärendet. 
Livsmedelsverket begär vid behov ett utlåtande om ansökan av länsveterinären och/eller av den officiella 
veterinären som övervakat avlivningen. Om den sökandes rätt till ersättning är uppenbar, kan 
Livsmedelssäkerhetsverket också betala en förhandsersättning till den sökande (87 § 2 mom.).  
 

RÄTT TILL ERSÄTTNING FÖR AVLIVADE DJUR 

Ägaren har med stöd av lagen om djursjukdomar (76/ 2021) rätt att få ersättning för de svin som genom 
Livsmedelsverkets beslut har avlivats för att utrota salmonellasmittan. Ersättningsbeloppet är högst tre 
fjärdedelar (75 %) av svinens marknadsvärde eller av den standardersättning som fastställts genom förordning av 
statsrådet, med avdrag för djurets återstående bruksvärde. Om ägaren önskar att man i stället för 
standardersättningen tillämpar det marknadsvärdet vid fastställande av ersättningen, ska hen lämna en skriftlig 
redogörelse för att svinens värde av avelsmässiga skäl eller motsvarande omständigheter är avsevärt högre än det 
genomsnittliga marknadsvärdet. Ersättningsbeloppet kan också sänkas om det finns många fall där ersättning 
krävs. För att få ersättning förutsätts dessutom att tillräckliga rengörings- och desinficeringsåtgärder vidtas vid 
anläggningen. Dessa åtgärder krävs för att beslutet i syfte att förhindra sjukdomsspridning ska upphävas. 
 
Ersättning kan sökas genast när djuren har avlivats. Ersättning ska sökas inom tre månader från att avlivningen 
genomfördes eller ett förbud, ett villkor eller en begränsning upphört att gälla (76/2021 87 § 1 mom.). Ersättning 
kan sökas med denna blankett eller genom att skicka motsvarande uppgifter i en fritt formulerad ansökan till 
Livsmedelsverket. 
 

VERKSAMHET SOM INTE OMFATTAS AV ERSÄTTNINGAR, ÖVRIGA BEGRÄNSNINGAR SOM GÄLLER 
BETALNINGEN AV ERSÄTTNINGAR SAMT FÖRLUST AV RÄTTEN TILL ERSÄTTNING 

Rätten till ersättning går helt eller delvis förlorad bland annat om den som har rätt till ersättning har brutit mot 
författningarna om djurhälsa. Rätten till ersättning kan påverkas till exempel av en situation där aktören inte 
iakttar bestämmelserna i beslutet i syfte att förhindra salmonellaspridning.  
Rätten till ersättning går även förlorad om den som har rätt till ersättning när denne förvärvade djuret eller annan 
egendom visste eller, med beaktande av omständigheterna, borde ha vetat att djuret led av eller bar på den 
sjukdom som ligger till grund för ersättningen eller att egendomen var kontaminerad (88 § 1 mom. i lagen om 
djursjukdomar). Ersättningsbeloppet minskas med de ersättningar som på basis av ett försäkringsavtal eller någon 
annan lag ska betalas för samma kostnader eller förluster (86 §, 6 mom. i lagen om djursjukdomar 76/2021). Om 
andra begränsningar som gäller betalningen av ersättningar och grunder för att vägra ersättning samt återkrav av 
ersättningar bestäms i lagen om djursjukdomar 86 §, 88 § och 89 §. Ersättningar kan återkrävas till exempel i en 
situation där aktören har lämnat felaktiga uppgifter– aktören vidtar inte de rengörings- och desinficeringsåtgärder 
i anläggningen som förutsättas för upphävningen av beslutet i syfte att förhindra salmonellaspridning, även om 
aktören i ansökan har förbundit sig att vidta åtgärderna. 

http://www.ruokavirasto.fi/
mailto:kirjaamo@ruokavirasto.fi

	FOnumret personbeteckningen: 
	Address: 
	Telefon: 
	Epost: 
	Lägenhetssignum: 
	Banken och kontonumret: 
	Djurhållningsplatssignum: 
	Myndigheten har på ägarens ansökan 35  i lagen om djursjukdomar bestämt att svin ska avlivas genom följande beslut myndighet som fattat beslutet beslutets diarienummer och datum: 
	Djurgrupper ur vilka ersättning söks tex gris slaktsvin eller avelssdjurRow1: 
	Antal djur per djurgruppRow1: 
	Ersättningens belopp per djurgruppRow1: 
	Djurgrupper ur vilka ersättning söks tex gris slaktsvin eller avelssdjurRow2: 
	Antal djur per djurgruppRow2: 
	Ersättningens belopp per djurgruppRow2: 
	Djurgrupper ur vilka ersättning söks tex gris slaktsvin eller avelssdjurRow3: 
	Antal djur per djurgruppRow3: 
	Ersättningens belopp per djurgruppRow3: 
	Djurgrupper ur vilka ersättning söks tex gris slaktsvin eller avelssdjurRow4: 
	Antal djur per djurgruppRow4: 
	Ersättningens belopp per djurgruppRow4: 
	Djurgrupper ur vilka ersättning söks tex gris slaktsvin eller avelssdjurRow5: 
	Antal djur per djurgruppRow5: 
	Ersättningens belopp per djurgruppRow5: 
	Ytterligare uppgifter och annan redogörelse för grunderna för kraven kan också lämnas i ett separat dokument som bifogas till ansökan Bilagans nummer antecknas i så fall här: 
	Om ja till vilken del och hur mycket bifoga försäkringsbolagets intyg över ersättningar: 
	Ja: Off
	Ja_2: Off
	Nej: Off
	Nej_2: Off
	4 YTTERLIGARE INFORMATION: 
	Plats och datum: 
	Underskrift och namnförtydligande: 
	Myndighetsbeslut som ligger till grund för ersättningsansökan: Off
	Redogörelse för vem som äger djuret: Off
	Redogörelse för djurets värde: Off
	Eventuell annan redogörelse: Off
	Antal svin som ersättning ansöks för med denna ansökan: 
	Ersättning som söks för djuren totalt € (utan moms): 
	Namn: 
	Print: 


