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L a g

1190/2013

om ändring av lagen om ersättande av skördeskador

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om ersättande av skördeskador (1214/2000) 5 § och
ändras 1 §, 8 a § 2 och 3 mom. och 10 § 1 mom., sådana de lyder, 1 § i lagarna 1055/2010

och 1002/2011 samt 8 a § 2 och 3 mom. och 10 § 1 mom. i lag 1002/2011, samt
fogas till 10 §, sådan den lyder i lag 1002/2011, ett nytt 3 mom. som följer:

1 §

Tillämpningsområde

Med stöd av denna lag kan inom ramen för
det anslag som anvisats i statsbudgeten som
nationellt stöd, i enlighet med fördraget om
Finlands anslutning till Europeiska unionen,
artiklarna 107—109 i fördraget om Europe-
iska unionens funktionssätt eller Europeiska
unionens övriga lagstiftning, för åren 2014
och 2015 beviljas lägenhetsbestämd ersätt-
ning och allmän ersättning som skördeskade-
ersättningar samt ersättning för skador som
orsakats av exceptionella översvämningar i
vattendrag.

8 a §

Ersättning för skador som orsakats av
exceptionella översvämningar i vattendrag

— — — — — — — — — — — — —
Ersättningen är begränsad till högst 80 pro-

cent av värdet på skadan med avdrag för
ersättningar enligt annan lagstiftning och av-
drag för ersättningar från försäkring. Skadan

beräknas med beaktande i tillämpliga delar
av vad som i 7 § föreskrivs om växtarternas
priser per enhet och normskördar. Ersättning
betalas inte om ersättningsbeloppet är mindre
än 100 euro.

Ersättning betalas inte för skada som ska
ersättas enligt vattenlagen (587/2011) eller
som orsakats trädgårdsprodukter som är av-
sedda för privat bruk.
— — — — — — — — — — — — —

10 §

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighets
uppgifter

Landsbygdsnäringsmyndigheten i den
kommun där brukningsenhetens driftscen-
trum finns behandlar de ersättningsansök-
ningar och beslutar om beviljandet av de
ersättningar som avses i denna lag. Kommu-
nens landsbygdsnäringsmyndighet ska också
se till att skördeskadorna uppskattas i de fall
som avses i 8 och 8 a §. Vid uppskattning av
skador kan kommunens landsbygdsnärings-
myndighet vid behov som sakkunniga anlita
rådgivningsorganisationer. Till rådgivnings-
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organisationerna kan betalas ersättning för
deras sakkunniginsatser av det anslag som i
statsbudgeten reserverats för ersättande av
skördeskador. Vid utredningen av en över-
svämnings exceptionella karaktär har kom-
munens landsbygdsnäringsmyndighet rätt att
få sakkunnighjälp av närings-, trafik- och
miljöcentralerna och vid behov av Finlands
miljöcentral. För uppskattning av skörde-
skada kan kommunen hos den odlare som
ansökt om ersättning ta ut en avgift. Närmare
bestämmelser om ersättningen till rådgiv-
ningsorganisationerna och om den avgift för
uppskattning av skördeskada som kommunen
kan ta ut hos odlaren får utfärdas genom
förordning av statsrådet.
— — — — — — — — — — — — —

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet
beslutar om utbetalning av ersättning enligt
8 a § efter det att Landsbygdsverket för varje
enskilt fall har konstaterat att ersättningen är
godtagbar och Landsbygdsverket inom ramen
för anslaget har ställt de medel som behövs

för att ersätta skadorna och som beräknats
utifrån de enskilda fallen till landsbygdsnä-
ringsmyndighetens disposition.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
Ärenden som anhängiggjorts innan denna

lag träder i kraft avgörs i enlighet med den
lag som gällde då ansökan anhängiggjordes.

Genom förordning av statsrådet bestäms i
fråga om skördeskadeersättningarna för 2013
hur stor del av skördeskadan som ska ersättas
efter att den minskats med självriskandelen,
ersättningar som fåtts med stöd av annan
lagstiftning och erhållna försäkringsersätt-
ningar.

Efter att ha hört delegationen för skörde-
skador meddelar Landsbygdsverket i fråga
om skördeskadeersättningarna för 2013 före-
skrifter om de priser per enhet på olika växt-
arter som ska tillämpas vid värderingen av
skördeskador. Priserna per enhet fastställs så
att de motsvarar de genomsnittliga försälj-
ningspriserna under skördeåret 2013.

Helsingfors den 30 december 2013

Republikens President
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