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Ll.i..NDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 
till Landstinget med förslag till land
skapslag om ersättande av skador, föror
sakade av hjortdjur. 

För skador som älg förorsakat skog, åker- och andra odlingsväxter 
samt trädgård 9 stackad skörd, husdjur och motorford-on beviljar land
skapsstyrelsen ersättning i stöd av landskapslagen den 16 april 1964 
om ersättande av älgskador (14/64). Inom ramen för det anslag som i 
ordinarie årsstat upptagits för detta ändamål har landskapsstyrElsen 
med iakttagande av stadgandena i denna lag även beviljat ersättning 
för skador som förorsakats av rådjur. 

Genom lantbruksministeriets beslut den 28 januari 1974 (78/74) 
har i riket tillkommit nya bestämmelser om ersättande av skador för
orsakade av hjortdjur. På grund därav och då ersättning för rådjurs
skador även borde lagfästas i landskapet skulle en motsvarande revi
sion av ni:imnda landskapslag vara motiverad. 

Förslaget till landskapslag om ersättande av skador, förorsakade 
av hjortdjur överensstämmer i huvudsakliga delar med landskapslagen 
om ersättande av älgskador. lmsölrningsförfarandet, värdering och be
siktning av skador kommer att ske på samma sätt som förut med den 
skillnaden att landskapsstyrelsen i stöd av den nya lagen kommer att 
tillsätta särskilda värderingsmän för att värdera skador på odling 
eller skörd, Jpå trädgård och på skog. 

Denna olikhet i behandlingen av ersättningsärendena beroende på 
skadans art kommer även till uttryck i att lagen upptar ett kapitel 
med stadganden rörande skada på odling och skörd (2 kap.), ett rörande 
skada på husdjur (3 kap.)y ett rörande skada på motorfordon (4 kap.) 
samt ett rörande skada på skog (5 kap.). 

Såväl i lantbruks:o.inisteriets ovan avsedda bealut,som i den tidigare 
landskapslagen förutsättes att den värderingsman som skall vara för
trogen med lantbruk även skall värdera skador på trädgårdar. Med tanke 
på att trädgårdsodlingens omfattning i landskapet under senare tid 
ökat väsentligt har landskapsstyrelsen utökat antalet sakkunniga vär
deringsmän med en sådan som bör vara förtrogen med trädgårdsodling. 

På grund av att stadgandena i lagförslaget berör ett område där 
landskapet av hänsyn till kompensationen icke har skäl att införa några 
större avvikelser från motsvarande stadganden i riket, överensstämmer 
lagförslaget i övrigt i sak med ovan nämnda ministeriebeslut. 

':I# i 
;' 



-2-

Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till 

antagande 

L a n d s k a p s 1 a g 

om ersättande av skador,förorsakade av hjortdjur. 

I enlighet med Landstingets beslut stadgas~ 

1 kap. 

Allmänna stadgand~-· 

1 §. 
För ersättande av skador, som av hjortdjur orsakats åker- och 

andra odlingsväxter samt trädgård, stackad skörd, husdjur, motor

fordon och skog, kan av landskapsmedel erläggas bidrag i enlighet 

med vad nedan stadgas. Bidrag erlägges likväl icke för ersättande 

av skador på växande hö, halm- och blastskörd eller hundar. 

2 §. 
Landskapssty:rel.sen besluter inom ramen för i årsstat upptaget an

slag i varje enskilt fall huruvida och till vilket belopp bidrag 

skall erläggas. När beslut fattas om bidragets storlek, beaktas 

skadeersättning från för säkring såsom avdrag. 

Bidrag kan förvägras, om markägare utan skäl vägrat att medverka 

ti 11 förhindrande av skadornas uppkomst. 

3 §. 
])en som med anledning av skada önskar söka bidrag av landskap sme del 

skall ofördröjligen på blankett, som är fastställd av landskapsstyrel

s en, anmäla skadan hos chefen för det polisdistrikt där skadan inträf

fade för verkställande av syn och värdering av skadan samt för vid ta

gande av andra av saken påkallade åtgärder. I anmälan skall nämnås 

när och var skadan har skett, skadans art och omfattning samt huruvida 

och i vilken utsträckning sökanden får ersättning från försäkring. 

Har sökanden för sin del utsett värderingsman för syne- eller annan 

förrättning~ skall även dennes namn och adress nämnas i anmälan. 

Värderingsman utses likväl ej i de fall som avses i 14 §. 
4 §. 

För värdering av i denna lag avsedd skada förordnar landskapssty

relsen tre värderingsmän, varav en bör vara förtrogen med jordbruk\ 

en med trädgårdsodling och en med skogsbruk. För envar av dem förordnas 

samtidigt en ersättare. Polischeferna i landskapet skall underrättas 

om förordnandena. 

2 kap. 

Skada på odling och skörd. 

5 §. 
Efter att ha erhållit anmälan om skada på odling eller skörd skall 
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chefen för polisdistriktet beroende på skadans art förordna någon 
av de i 4 § avsedda värderingsmännen att tillsammans med värderings
man som eventuellt har utsetts av sökanden verkställa syn och värde
ring av skadan. 

6 §. 
Skada skall värderas så snart anmälan om skadan har ingått. Har 

skada åsamkats växa..nde gröda eller trädgård, skall syn och värdering 
likväl verkställas på ändamålsenligt sätt innan skörden bärgas, i 
fråga om växter som mejas vid skörden likväl tidigast 14 dagar före 
denna. Före syn kan förhandssyn påbjudas~ om det är ändamålsenligt 
för fastställande~av vad som orsakat skadan eller för klarläggande 
av annan omständighet. 

7 §. 
Då värdering verkställes, skall i mån av möjlighet utredas, huru

vida den anmälda skadegörelsen orsakats av hjortdjur eller om deri 
helt eller delvis uppstått på annat sätt. Likaså skall skadans art 
och omfattning utredas 9 varjärnte förslag skall framställas angåe:qde 
bidragets belopp och värderingsmannen s arvode. Nämnda omständigheter 
skall antecknas i värderingsinstrumentet. 

8 §. 
Arvode till värderingsman som har utsetts av sökanden erlägges 

av denne. Till värderingsman som_ har förordnats av landskapsstyrelsen 
utgår arvode ur det anslag •som har anvisats för bidrag. Har skade
anmälan varit uppenbart obefogad, skall sökanden ersätta landskapet 
arvodet. 

Av landskapsme del erlägges till värderingsman för varje skadefall 
arvodet för en förrättning, högst 12 mark, samt resekostnadsersättning 
och dagtraktamente för resor, som föranletts av förrättning, i enlighet 
med bestämmelserna om resekostnadsersättning och dagtraktamente för 
landskapets tjänstemän enligt lägsta reseklass. Verkställer värderings
man samma dag förrättningar gällande flera skadefall, utgår för de 
två första förrättningarna i arvode sammanlagt högst 24 mark och för 
varje följande förrättning ytterligare högst 8 mark. 

9 §. 
Över verkställd värdering skall uppgöras värderings instrument, av

f atta:l/på blankett som har fastställts av landskapsstyrelsen. Värde
ringsinstrumentet skall undertecknas av värderingsmännen eller, cim 
sökanden icke för sin del har utsett värderingsman, av den av polis
chefen kallade vi3,rderingsmannen och av sökanden. Värderings instrumentet 1 

skall av sökanden inom två veckor efter värderingen tillställas chefen 
för polisdistriktet. Inom samma tid skall värderingsmannen tillställa 
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chefen för polisdistriktet sin räkning rörande arvode, resekostnads

ersättning och dagtraktamente. 

Chefen för polisdistriktet skall före den 20 oktober insända 

handlingarna jämte eget utlåtande till landskapsstyrelsen. Senare 

inkomna handlingar skall av polis chefen tillställas landsl-capsstyrel sen 

så snart de inkommit. 

10 §. 
I värderingsinstrument skall så noggrant som möjligt anges det 

skadade områdets storlek och läge. 

11 §. 
Såsom normal skörd från skadeområde beräknas i allmänhet den genom

snittliga skörd per ytenhet som på orten erhållits av ifrågavarande 

växtslag. Avviker skörden på skadeområdet bevisligen .f:rån den genom

snittliga skörden på orten, kan till grund för värderingen lägga:;;: en 

större eller mindre skörd per ytenhet. Då skadans storlek beräknas, 

användes såsom skadeområdets genomsnittliga skörd likväl en högst 

20 procent större medel skörd än den genomsnittliga skörden av ifråga

varande växtslag per ytenhet under skadeåret i landskapet. 

Då skadans storlek beräknas, användes vid prissättningen av pro

dukterna de under september månad gällande genomsnittliga producent

priserna, med a~drag av högst 20 procent för transport-, trösknings

och lagringskostnader. 

3 kap. 

Slgotda på husdjur. 

12 §. 

Gäller skadeanmälan husdjur, skall chefen för polisdistriktet så 

snart som möjligt fö ran stal ta syn jämte undersökning i terrängen samt 

förhör. Synen förrättas av chefen för polisdistrikle t eller av den po-· 

lisman han därtill förordnat i närvaro av den värderingsman som even

tuellt utsetts av sö1rnnden. 

I förhörspro tokollet skall antecknas det skadade eller döda hus

djurets värde samt skadans omfattning och orsak 9 vid behov på basen 

av veterinärutlåtande. Till sökande kru1 vid behov erläggas bidrag 

även för veterinärkostnader. 

Angående syn och värdering samt arvode och annan ersättning därför 

gäller i tillämpliga delar vad i 7 9 8 och 9 §§ är stadgat. 

4 kap. 

Skada J2,å mQ__!Q_r fordon. 

13 §. 
Har motorfordon skadats av hjortdjur skall föraren, Jom ersättning 

yrkas, omedelbart anmäla skadan till polis en. Polisen skall utan 
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drö jsmål på platsen föranstalta undersökning av skadan samt förhör. 

I polisundersökningsprotokollet skall detaljerat anges vilka skador 

som har orsal~ats av hjortdjur samt fordonets registernummer, märke 9 

modell 9 ibruktagningsår och vägmätarens ställning samt huruvida för 

fordonet finns annan försäkring än dess trafikförsäkring. 

14 §. 

Beräknas beloppet av kostnaderna för reparationen av motorfordonet 

överstiga 1.000 mark eller finner chefen för polisdistriktet eljest 

skäl föreligga 9 skall före reparationen på sökandens initinti;v verk

ställas granskning, som förrättas av trafikinspektören 9 bilbesiktnings

man eller av trafilcförsäkringsföreningen godkänd bilskadeinspektör. 

Vid granskningen skall uppgöras kostnadsberäkning för rep:rationen 

enligt de bed.ömningsgrunder som trafikförsäkringsbolagen tillämpar 

vid kostnadsberäkning,,;,:c rörande bilskador. Samtidigt skall i kostnads

beräkningen antecknas, på vilket sätt reparation utföres ändamålsenligt 

Till granskare utgår arvode och resekostnadsersättning av landskaps~ 

medel enligt samma grunder som till trafikförsäkringsförenings bil

skadeinspektör. Till innehavare av landskaps tjänst eller -befattning 

som har verkställt granskning utgår resek:ostnadsersättning och dag

traktamente enligt lägsta reseklass. 

15 §. 

Sedan skadorna blivit reparerade skall sökanden inlämna i 3 § 

avsedd anmälan till chefen för det polisdistrikt där iskadan har in

träffat. Till anmälan skall fogas detaljerad räkning över reparations

kostnaderna jämte utredning om betalningen. Har i 14 § avsedd gransk

ning verkställts 9 skall den därvid uppgjorda kostnadsberäkningen jämte 

kvitterad räkning däröver fogas till anmälan. 

Chefen för polisdistriktet skall till handlingarna foga i 13 § 

avsett polis:unders ölrningspr otokoll och omedelbart till landskap sstyre l'"'." 

sen översända handlingarna jämte eget utlåtande och förslag till bidrag. 

16 §. 
Har motorfordon skadats på sådant sätt att det icke kan repareras 

till skäliga kostnader 9 skall till i 15 § avsedda anmälan fogas nödig 

utredning härom och om fordonets gEngse värde omedelbart före och efter 

skadefallet. Har skadat fordon sålts, skall kvitto öwer erhållet pris 

bifogas. 

17 §. 
Bidrag kan utges endast för skada som har åsamkats motorfordon vid 

kollision mellan hjortdjur och fordon. Har sökanden medverkat till ska

dans uppkomst~ kan bidraget nedsättas eller helt förvägras honom 9 be

roende på hans egen skuld i saken, hur fordonet framfördes och vilka 

andra omständigheter som bidrog till skadan. 
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5 kap. 

Skada på skog. 

18 §. 

088 

Bidrag för ersättande av hjortdjurs skadegörelse på skog erlägges 

för kostnaderna för gransknings- och värd er ingsförrä ttning ar, ut arbe

tande av plan för ny beskogning av skadat område, anskaffning av frö 

ellerkB~~&:s-samt röjnings- och beskogningsarbete jämte arbetsledning, 
.Är/värdet av skadat plantbestånd högre än kostnaderna för ny be-

skogning, kan i bidrag därutöver, med beal{tande av eventuell ersätt

ning från försäkring såsom avdrag, beviljas ett belopp som högst mot

svarar skillnaden mellan dem att utbetalas till skogsägaren i penningar 

efter det ny beskog:ning bar skett. 

Bidrag beviljas icke, då skadeområde är i landskapets ägo eller be

sittning eller då ägaren av skade:onrådet enligt 1 § landskapslagen om 

ffi{ogsförbättring (7/68) icke kan beviljas skogsförbättringsmedel. 

19 §. 
Skogsägare som önskar erhålla i 18 § avsett bidrag, skall, om han 

finner skadeområdet så stort att bidrag kan komma i fråga, senast den 

15 juni göra anmälan därom till chefen för polisdistriktet. Anmälan 

uppgöres på en av landskapsstyrelsen fastställd blan1::ett. Polischefen 

skall före den 30 juni sända anmälningen till i 4 § avsedd värderings

man. 

20 §. 

Sedan ansökan inkommit skall värderingsmannen verkställa värdering 

i enlighet med ett fastställt förfarande. Skogsägaren och av honom · 

eventuellt utEJedd värderingsmq.n är berättigad att närvara vid ·v.ärde

~ingsförrättningen. 

Befinns det vid granskningen att hjortdjur under samma år eller 

det närmast föregående året skadat utvecklingsdugligt plantbestånd i 

så hög grad att på skadeområd et, med beaktande även av plantbeståndets 

naturliga återhämtningsförmågaj icke utan skogsodling kan erhållas 

ett för växtplatsen lämpligt plantbestånd, skall värderingsmannen sam

tidigt uppgöra beskogningsplan för skadeområdet. 

För gransknings~ och värderingsförrättning utgår förrättningsarvod.e 

av landskapsmedel enligt taxa som fastställes av landskapsstyrelsen. 

Har skadeanmälan varit uppenbart obefogad, skall förrättningsarvodet 

likväl betalas av anmälaren. 

6 kap. 
Särskil~a stadganden. 

21 §. 

Denna landskapslag träder i kraft den 1 augusti 1974. Genom den-
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samma upphäves landskapslagen den 16 april 1964 om ersättande av älg-

skador (14/64). 
Mariehamn, den 27 februari 1974. 

På landskapsstyrelsens vägna:r;.: _'1 }J 1 
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