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Anvisning: Så här ansöker du om bidrag för skador som orsakats av fridlysta djur 

2022 

 

Bidrag för skador orsakade av fridlysta arter 2022 kan ansökas hos de regionala  

NTM-centralerna genast efter att skadan har skett och dess omfattning har bedömts, dock senast före 

utgången av december 2022. Om en skada som uppkommit i slutet av 2022 kan fastställas först våren 2023 

kan ansökan lämnas in fram till slutet av maj 2022. 

Bidrag kan beviljas för skador på jordbruket, skogsbruket eller fiskerinäringen samt för skador på byggnader. 

Av ansökan ska framgå 

 vilken djurart som orsakat skadan, 

 när och var skadan har uppkommit, 

 skadans art och omfattning, och 

 i vilken utsträckning sökanden får ersättning via en försäkring eller med stöd av annan lagstiftning. 

 Till ansökan ska bifogas kvitton över de materialkostnader som uppstått när skadan åtgärdats samt 

kvitton över veterinärbesök, läkemedel som ordinerats av veterinären etc. 

Allmänna anvisningar om hur man ansöker om bidrag: 

 En förutsättning för att få bidrag från NTM-centralen är att den som lidit skada med alla rimliga medel 

som står till buds har försökt förhindra att skada uppkommer eller att en skada förvärras.  

 Stödberättigande kostnader är sådana kostnader som uppstår som direkt följd av en skada. 

 Från bidraget avdras sådana kostnader som inte har orsakats direkt av skadefallet och som 

understödstagaren skulle ha blivit skyldig att betala även om en skada inte hade skett. Till exempel 

skördekostnader är sådana kostnader som avdras från de totala kostnaderna. 

 Arbetskostnader är inte stödberättigande kostnader. 

 Utgifter som uppstår av att expertutlåtande inhämtas är stödberättigande. 

 

En oavhängig expert som godkänts av NTM-centralen bör alltid fastställa skadorna   

Skadorna kan fastställas bland annat genom 

 ett utlåtande av landsbygdsnäringsmyndigheten med en bedömning av skördeskadan,  
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 ett utlåtande av byggnadsinspektören om skador på byggnader, 

 ett utlåtande av Naturhistoriska centralmuseet eller en annan kunnig aktör om det antal fåglar som 

orsakat skada på en fiskodlingsanläggning, 

 ett utlåtande av en veterinär eller annan aktör som godkänts av en NTM-central om skador på djur 

och orsaken till dem. 

Anvisningar om fastställande och bedömning av skador på odlingar: 

 I bedömningen (skadeprocenten och skadearealen) får inte ingå eventuella skador som uppkommit av 

andra orsaker, såsom skador på grund av väderförhållanden eller fel i samband med sådden eller 

växtskyddet, och inte heller områden där ingenting växer på grund av nämnda orsaker. 

 Tidpunkten för bedömningen har betydelse för bedömningen av den faktiska skördeförlusten. Det 

rekommenderas att man i fråga om skador på mångåriga växter (t.ex. jordgubbe) som uppkommit i 

slutet av, eller efter, skördesäsongen bedömer skadorna på nytt nästa vår när vegetationsperioden 

har inletts. Ibland kan det konstateras att växterna börjat växa normalt trots att en skada har inträffat. 

 Skadebedömningen bör enbart basera sig på det läge som kan konstateras vid 

bedömningstidpunkten. 

 De skador som orsakas på jordbruket bedöms enligt Livsmedelsverkets föreskrift om normskördar 

och enhetspriser som ska användas vid ersättning för skador på odling som orsakats av hjortdjur och 

rovdjur år 2021: 01_maarays_7_2022.pdf 

 

Ersättning för skador orsakade av fridlysta djur ska i första hand sökas genom följande blankett: 

Ansökan om ersättning för skada som orsakats av fridlysta arter 

På denna webbsida finns information om hur man kan undvika skador:  https://www.ymparisto.fi/fi-

FI/Rauhoitettujen_lintujen_aiheuttamat_haitat__mita_voin_tehda 

 

TA KONTAKT 

 

Kundservicen för miljöfrågor: 0295 020 900 kundservice må–fre kl. 9–16, lna/mta 

e-post: ympariston.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi 
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