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LANDSBYGDSVERKETS FORESKRIFT OM ANMALAN AV SKADOR ORSAKADE AV 
ROVDJUR OCH ANSOKAN OM ERSATTNING FOR SKADOR ORSAKADE AV ROVDJUR

Landsbygdsverket bar med stod av 23 § 3 mom., 29 § och 32 § 4 mom. i viltskadelagen av den 27 
februari 2009 (105/2009) beslutat foljande:

1 §
Tillampningsomrade

Denna foreskrift galler skador pa ren (bidragsslag 19810) oeh andra skador orsakade av rovdjur 
(bidragsslag 19820) for vilka ersattning for skador orsakade av rovdjur (stodtyp 1980) betalas med 
stod av viltskadelagen (105/2009).

2§
Skadeanmalan

Skador pa odlingar, djur oeh losore orsakade av rovdjur, med undantag av skador pa ren, anmals med 
den av Landsbygdsverket faststallda blanketten 131. Skador pa ren orsakade av rovdjur anmals 
elektroniskt i jord- oeh skogsbruksministeriets tillampning Pesa eller med den av Landsbygdsverket 
faststallda blanketten 149.

Skadan kan i stallet for med blanketten eller tillampningen Pesa anmalas per telefon eller e-post, 
varvid skadeanmalan ska innehalla de uppgifter som forutsatts i 23 § i viltskadelagen. Om kommunen 
tar emot en skadeanmalan per telefon, ska kommunens landsbygdsnaringsmyndighet uppratta en 
promemoria over anmalan, oeh promemorian ska fogas till ansokan om ersattning.



3§
Varderingsinstrument

Ett varderingsinstrament som Landsbygdsverket har faststallt anvands for dokumentering av 
terrangundersokningen.

4§
Ansokan om ersdttning

Ersattning for skador pa odlingar, djur och I5s5re orsakade av rovdjur, med undantag av skador pa ren, 
soks med den av Landsbygdsverket faststallda blanketten 13 E Ersattning for skador pa ren orsakade 
av rovdjur soks elektroniskt i jord- oeh skogsbruksministeriets tillampning Pesa eller med den av 
Landsbygdsverket faststallda blanketten 149.

Om terrangundersokning inte ordnas vid skada pa ren, ska ersattningssokanden lamna in ansokan om 
ersattning inom en manad Iran det att skadan anmaldes.

Nar registreringen i Stodtillampningen har oppnats ska en ersattningsansokan som inte lamnats in 
elektroniskt registreras av kommunens landsbygdsnaringsmyndighet i Stodtillampningen utan 
drojsmM. Registreringen ska goras for det kalenderar under vilket skadan intraffade.

5§
Ikrafttradande

Denna foreskrift trader i kraft den 3 oktober 2017.

Genom denna foreskrift upphavs Landsbygdsverkets foreskrift av den 11 oktober 2013 om anmalan av 
skador av rovdjur oeh ansokan om ersattning for skador orsakade av rovdjur (Dnr 2177/54/2013). 
Landsbygdsverkets fbreskriftssamling nr 53/13.

Seinajoki 2.10.2017

Overdirektor Antti-Jussi Oikarinen

Overinspektor Katriina Mattila

Denna foreskrift finns att fa pa webbadressen http://www.finlex.fi/sv/viranomaiset/normi/440001/ 
(FINLEX ® - myndighetemas foreskriftssamlingar: Landsbygdsverket) oeh ffan Landsbygdsverkets 
registratorsbyra (PB 405, 60101 SEINAJOKI, tfn 0295 31 2200, e-post: kiijaamo@mavi.fi).

Kontaktperson vid Landsbygdsverket
Overinspektor Katriina Mattila tfh 0295 31 2472, fornamn.eftemamn@mavi.fi

For kannedom
Kommunemas landsbygdsnaringsmyndigheter 
Narings-, trafik- oeh miljoeentralema
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