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Lag
om förebyggande och ersättning av skador orsakade av fridlysta djur

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Lagens syfte

Syftet med denna lag är att
1) förebygga skador orsakade av fridlysta djur,
2) ersätta skador orsakade av fridlysta djur,
3) främja artskyddet,
4) öka acceptansen för naturvård.

2 §

Tillämpningsområde

Denna lag innehåller bestämmelser om grunder och förfaranden som ska iakttas vid be-
viljande av medel inom ramen för de anslag som tagits in i statsbudgeten

1) för att förebygga skador orsakade av fridlysta djur,
2) för att ersätta skador orsakade av fridlysta djur,
3) för att stödja renhushållningen genom att ersätta skador som kungsörnar orsakat ren-

hushållningen i det i 2 § i renskötsellagen (848/1990) avsedda renskötselområdet,
4) för att stödja fiskerihushållningen med anledning av fiskgjusars häckning.

3 §

Tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning om statligt stöd

Om bidrag, ersättning eller stöd beviljas ett företag, ett offentligt samfund eller någon
annan sammanslutning som bedriver ekonomisk verksamhet, tillämpas dessutom Europe-
iska unionens regler om statligt stöd, om inte något annat följer av Europeiska unionens
lagstiftning.

Bidrag och ersättning beviljas i form av sådant statligt stöd enligt avsnitten 1.1.1.1 eller
1.2.1.5 som avses i Europeiska unionens riktlinjer för statligt stöd inom jordbruks- och
skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden 2014–2020 (2014/C 204/01). Stöd som
grundar sig på fiskgjusars häckning beviljas som sådant stöd av mindre betydelse som av-
ses i kommissionens förordning (EU) nr 717/2014 om tillämpningen av artiklarna 107 och
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108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom
fiskeri- och vattenbrukssektorn.

Bestämmelser om lämnande av upplysningar och om anmälningsförfarandet finns i 2 §
i lagen om tillämpning av vissa av Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd
(300/2001), och bestämmelser om skyldigheten att offentliggöra uppgifter om stöd och att
iaktta öppenhet finns i 2 a § i den lagen.

Närmare bestämmelser om beviljande, förutsättningar för beviljande, utbetalning och
användning av bidrag eller ersättning eller av stöd med anledning av fiskgjusars häckning
samt om närings-, trafik- och miljöcentralens och bidragsmottagarens skyldigheter får ut-
färdas genom förordning av statsrådet enligt vad som föreskrivs i Europeiska unionens
riktlinjer för statligt stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområ-
den 2014–2020 (2014/C 204/01) samt i kommissionens förordning (EU) nr 717/2014 om
tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt
på stöd av mindre betydelse inom fiskeri- och vattenbrukssektorn.

4 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) fridlysta djur vilda fåglar och däggdjur som är fridlysta med stöd av naturvårdslagen

(1096/ 1996),
2) bidrag finansiering enligt prövning som beviljas av statsmedel för att förebygga

skador orsakade av fridlysta djur,
3) ersättning finansiering enligt prövning som beviljas av statsmedel för att ersätta

skador på odling och djur som orsakats av fridlysta djur,
4) stöd kalkylerad finansiering enligt prövning som beviljas av statsmedel för att ersät-

ta skador som kungsörnar orsakar renhushållningen och skador som fiskgjusar orsakar fis-
kerihushållningen.

2 kap.

Myndigheterna och deras uppgifter

5 §

Miljöministeriets uppgifter

Miljöministeriet svarar för den allmänna styrningen, uppföljningen och utvecklingen av
verksamhet som avses i denna lag.

6 §

Närings-, trafik- och miljöcentralens uppgifter

Närings-, trafik- och miljöcentralen har till uppgift att
1) främja förebyggandet av skador som orsakas av fridlysta djur,
2) behandla och avgöra skadeanmälningar och ersättnings-, stöd- och bidragsansök-

ningar samt begäranden om omprövning av dem,
3) verkställa bidrag, ersättning och stöd samt sköta den rådgivning, styrning, informa-

tion och övervakning som anknyter till dem.
Behörig statlig myndighet är den närings-, trafik- och miljöcentral inom vars verksam-

hetsområde en skada inträffar. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland behandlar
och avgör dock ansökningar om stöd med anledning av kungsörnars häckning, och nä-
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rings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland behandlar och avgör ansökningar om
stöd med anledning av fiskgjusars häckning.

7 §

Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- 
och förvaltningscenters uppgifter

Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings-
och förvaltningscenter sköter de i 12, 19, 21 och 22 § i statsunderstödslagen (688/2001)
angivna uppgifter som hänför sig till utbetalning och återkrav av bidrag. Utvecklings- och
förvaltningscentret sköter jämsides med den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen
också övervakningsuppgifter som avses i 15 § i den lagen.

8 §

Forststyrelsens uppgifter

Forststyrelsen har till uppgift att
1) årligen utreda kungsörnarnas häckningssituation och ungproduktion för uträkning

av de koefficienter för revir som avses i 23 §,
2) utreda och vid behov uppskatta antalet revir som sträcker sig över gränsen mellan

Finland och en annan stat.

9 §

Den kommunala myndighetens uppgifter

Den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten har till uppgift att konstatera och vär-
dera skador på odling.

Behörig är den kommunala landsbygdsnäringsmyndighet inom vars område en skada
inträffar.

3 kap.

Bidrag för förebyggande av skador

10 §

Bidragets ändamål

Närings-, trafik- och miljöcentralen får bevilja bidrag för förebyggande av skador som
avses i 15, 21 och 26 § samt för förebyggande av skador på byggnader inom ramen för de
anslag som anvisats i statsbudgeten. Bidrag kan beviljas för anskaffning av varor och
tjänster samt för forskning och utvecklingsarbete.

11 §

Bidragssökande

Bidrag för förebyggande av skador på odling och djur samt bidrag för förebyggande av
skador som kungsörnen orsakar renhushållningen och skador som fiskgjusen orsakar
fiskodlingsanstalter kan beviljas fysiska personer, företag och andra sammanslutningar,
med undantag av statliga bokföringsenheter.

Bidrag för förebyggande av skador på byggnader kan beviljas fysiska personer och an-
dra sammanslutningar, med undantag av statliga bokföringsenheter.
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12 §

Förutsättningar för beviljande av bidrag

En förutsättning för beviljande av bidrag är att de förebyggande åtgärderna bedöms
minska följderna av skador samt lindra de risker som hänför sig till dem. En ytterligare
förutsättning är att bidragsmottagaren inte har fått annan offentlig finansiering för samma
åtgärd. Bidraget kan täcka kostnaderna helt eller delvis.

Närmare bestämmelser om förutsättningarna för beviljande av bidrag och om bidrags-
mottagarens skyldigheter får utfärdas genom förordning av statsrådet.

13 §

Bidragets storlek

Storleken på det bidrag som beviljas bestäms utifrån kostnaderna inklusive mervär-
desskatt för varan eller tjänsten. Bidragets storlek baserar sig emellertid på kostnaderna
exklusive mervärdesskatt, om anskaffningen anknyter till verksamhet som berättigar kom-
muner eller företag till avdrag eller återbäring.

4 kap.

Ersättningar för uppkomna skador

14 §

Allmänna förutsättningar för beviljande av ersättning

Ersättning betalas för skador som är en direkt följd av ett skadefall, inom ramen för de
anslag som anvisats i statsbudgeten. Om ersättning inte kan betalas till fullt belopp inom
ramen för budgeten, minskas ersättningsbeloppet i samma proportion för alla ersättnings-
mottagare.

Vid beräkning av ersättningsbeloppet beaktas som avdrag de ersättningar som på basis
av annan lagstiftning eller försäkring fås på grund av skadefallet.

Den som lidit skada ska med alla rimliga och till buds stående medel försöka förhindra
att skador uppkommer eller förvärras. Ett i 3 kap. föreskrivet bidrag fråntar inte ersätt-
ningsmottagaren skyldigheten att försöka förhindra att skadan uppkommer eller förvärras.

Ersättning kan vägras eller sänkas, om den skadelidande utan godtagbar orsak har för-
bjudit vidtagandet av åtgärder som skulle ha kunnat förhindra skadans uppkomst eller att
skadan förvärras eller annars har medverkat till att den skada som avses i ersättningsansö-
kan har uppkommit eller förvärrats.

15 §

Skador som ersätts samt ersättningsmottagare

Som skada på odling kan ersättas skada som fridlysta djur orsakat på åker, trädgård,
plantskoleodling och bärgad skörd. Ersättning för skada på odling kan betalas till företag
som bedriver verksamhet inom primär jordbruksproduktion.

Som skada på djur kan ersättas skada som fridlysta djur orsakat produktionsdjur eller
husdjur, bortsett från skador som kungsörnar orsakar renhushållningen och skador som
fiskgjusar orsakar fiskodlingsanstalter. Bestämmelser om på kungsörnens och fiskgjusens
häckning baserade stöd för renhushållningen respektive fiskerihushållningen finns i 5 kap.

Ersättning för skada på djur kan betalas till fysiska personer, företag som bedriver verk-
samhet inom primär jordbruksproduktion samt renbeteslag.
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16 §

Allmänna grunder för ersättningens storlek

I ersättning kan betalas högst den skadade egendomens verkliga värde.
Ersättning kan betalas också för värderingskostnader som den som söker ersättning har

betalat och som kan anses behövliga och rimliga med tanke på utredning av skadan.
Ersättning för skada kan betalas till den del det sammanräknade beloppet av skador och

kostnader under ett kalenderår överstiger 170 euro.

17 §

Ersättningsgrunder för skador på odling

Som skada på odling kan ersättas högst ett belopp som motsvarar värdet av den förlo-
rade skörden samt det verkliga värdet av de skadade trädgårds- och plantskoleväxterna.

Värdet av skador på odling bestäms utgående från Livsmedelsverkets föreskrifter om
normskördar och priser per enhet som ska användas vid ersättning av skador på odling,
vilka meddelas årligen med stöd av 10 § 2 mom. i viltskadelagen (105/2009).

Nödvändig kompletterings- och nyodling på en skadeareal kan ersättas högst till ett be-
lopp som motsvarar 100 procent av de sammanlagda behövliga material- och arbetskost-
naderna för odlingen. Om kompletterings- eller nyodling inte är möjlig, kan i ersättning
betalas högst kostnaderna för nödvändig anskaffning av motsvarande skörd, med avdrag
för inbesparade kostnader för kompletterings- eller nyodling. Ersättningsbeloppet får dock
inte överstiga skadans faktiska värde.

Närmare bestämmelser om ersättningsgrunderna för skador på odling får utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet.

18 §

Ersättningsgrunder för skador på djur

Som skada på djur kan för skada som orsakats produktionsdjur eller husdjur ersättas
högst

1) det verkliga värdet av ett djur som dödats eller som avlivats på grund av skada i en-
lighet med vad som med stöd av 11 § 2 mom. i viltskadelagen föreskrivs om de verkliga
värden som tillämpas vid ersättning för skador på djur,

2) veterinärkostnaderna för vård av ett skadat djur högst till ett belopp som motsvarar
djurets verkliga värde.

Vid beräkning av ersättningsbeloppet beaktas som avdrag det belopp till vilket produk-
tionsdjuret kan utnyttjas på annat sätt.

Närmare bestämmelser om ersättningsgrunderna för skador på djur får utfärdas genom
förordning av statsrådet.

19 §

Anmälan om skada på odling och djur

Den som lidit skada ska utan dröjsmål efter att ha upptäckt skadan göra en skadeanmä-
lan till närings-, trafik- och miljöcentralen. Anmälan anses ha lämnats in när den har anlänt
till myndigheten. I anmälan ska ingå kontaktuppgifter till den skadelidande samt uppgifter
om skadeplatsen, vad som orsakat skadan och tidpunkten för skadan samt uppgifter om
skadeobjektet och skadans omfattning.

Närmare bestämmelser om innehållet i skadeanmälan får utfärdas genom förordning av
statsrådet.
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20 §

Konstaterande och värdering av skador på odling och djur

Skador på odling konstateras och värderas på den skadelidandes begäran av den behö-
riga kommunala myndigheten. Skador på djur konstateras och värderas av en oberoende
sakkunnig som närings-, trafik- och miljöcentralen har godkänt. Värderingen ska göras
utan dröjsmål efter det att närings-, trafik- och miljöcentralen tagit emot skadeanmälan
och den som ska utföra värderingen har underrättats om skadan.

Närings-, trafik- och miljöcentralen får överföra uppgiften att värdera skador på djur på
någon som har behövlig kompetens och de bästa förutsättningarna för att värdera skadan.
Bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas på en utomstående person som
värderar en skada när han eller hon utför uppgifter som avses i denna lag. Bestämmelser
som skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

Den som värderar skadan ska utarbeta en skriftlig redogörelse för skadans storlek och
omfattning.

Kommunen kan ta ut en avgift för uppgifter som de kommunala myndigheterna har ut-
fört. Den avgift som kommunen tar ut får motsvara högst kommunens totala kostnader för
prestationen. Grunderna för avgiften anges närmare i en taxa som antas av kommunen.
Avgifterna är direkt utsökbara. Bestämmelser om indrivning av dem finns i lagen om
verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).

5 kap.

Stöd med anledning av kungsörnens och fiskgjusens häckning

21 §

Grunder för stöd för renhushållningen med anledning av kungsörnens häckning samt 
mottagare av stödet

Renhushållningen kan inom ramen för de anslag som anvisats i statsbudgeten beviljas
stöd för skador som den orsakas av kungsörnar inom det renskötselområde som avses i 2 §
i renskötsellagen. Om stöd inte kan betalas till fullt belopp inom ramen för budgeten,
minskas stödbeloppet i samma proportion för alla stödmottagare. Stödet betalas till renbe-
teslag.

Närmare bestämmelser om det kalkylerade värdet av renar som kungsörnen använder
som föda i sitt revir utfärdas genom förordning av statsrådet.

22 §

Stöd per revir för renhushållningen

Stödet per kungsörnsrevir för renhushållningen beräknas genom att det kalkylerade vär-
det av renar som kungsörnar använder som föda i sitt revir multipliceras med den i 23 §
avsedda koefficient för reviret som bestäms på basis av kungsörnens häckningssituation
och ungproduktion.

23 §

Koefficienten för revir

Koefficienten för bebodda kungsörnsrevir är ett. Om ett bebott kungsörnsrevir produ-
cerar ungar, är koefficienten tre.

I fjällrenbeteslagen är koefficienten för bebodda kungsörnsrevir två. Om ett bebott
kungsörnsrevir producerar ungar, är koefficienten fem.
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Fjällrenbeteslagen är följande:
1) Hammastunturi,
2) Ivalo,
3) Kaldoaivi,
4) Kyrö,
5) Käsivarsi,
6) Lappi,
7) Muddusjärvi,
8) Muotkatunturi,
9) Näkkälä,
10) Näätämö,
11) Paatsjoki,
12) Paistunturi,
13) Sallivaara,
14) Vätsäri.
Koefficienten för ett revir som sträcker sig till ömse sidor av gränsen mellan Finland

och en annan stat och vars bo ligger på den andra statens territorium är alltid två för de
fjällrenbeteslag som räknas upp i 3 mom. och alltid ett för övriga renbeteslag. För kung-
sörnsrevir som sträcker sig över renskötselområdets sydgräns betalas partiellt stöd.

24 §

Betalning av stöd till renbeteslag

Stöd betalas till renbeteslaget för alla i 23 § avsedda kungsörnsrevir inom dess område.
Stödet per revir fördelas på renbeteslagen, om kungsörnarna i ett revir anses använda

renar från flera renbeteslags områden som föda. Om reviret delvis ligger inom ett fjällren-
beteslags område, beräknas stödet så att koefficienten för revir i fjällrenbeteslag används
för hela reviret.

25 §

Ersättning för öronmärkta renar

På yrkande av en renägare ska renbeteslaget av det stöd för renhushållningen som det
har fått betala renägaren ersättning för en öronmärkt ren som dödats av kungsörn eller som
på grund av skada orsakad av kungsörn måste avlivas.

Om det i renbeteslagets område inte förekommer kungsörnshäckning som berättigar till
stöd för renhushållningen eller om det stöd som ska betalas med anledning av häckning
inte täcker en i 1 mom. avsedd skada som renägaren har lidit, ersätts renägarens skada i
enlighet med vad som föreskrivs i 18 §.

26 §

Stöd för fiskerihushållningen med anledning av fiskgjusens häckning samt mottagare av 
stödet

Stöd för fiskerihushållningen kan inom ramen för de anslag som anvisats i statsbudge-
ten beviljas för skador som fiskgjusar orsakar odlad fisk på fiskodlingsanstalter. Om stöd
inte kan betalas till fullt belopp inom ramen för budgeten, minskas stödbeloppet i samma
proportion för alla stödmottagare.

Stöd för fiskerihushållningen kan betalas till företag inom fiskodlingssektorn.
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27 §

Grunder för stöd för fiskerihushållningen

Stöd för fiskerihushållningen kan beviljas utgående från det kalkylerade värdet av odlad
fisk som fiskgjusar använder som föda.

Det stöd för fiskerihushållningen som beviljas med anledning av fiskgjusens häckning
beräknas genom att antalet fiskgjusepar multipliceras med den mängd odlad fisk som ett
par och dess ungar använder och skadar under häckningssäsongen (kilogram per häck-
ningssäsong) och med producentpriset på fisk (euro per kilogram).

Det kalkylerade värdet av stödet för fiskerihushållningen bestäms utifrån antalet fisk-
gjusbon med ungar inom fiskodlingsanstaltens influensområde. Koefficienten för det kal-
kylerade värdet inom ett avstånd av 10 kilometer från fiskodlingsanstalten är ett, och inom
ett avstånd av 10–20 kilometer från fiskodlingsanstalten är koefficienten 0,5. Om det finns
flera fiskodlingsanstalter inom en häckande fiskgjuses fångstområde, fördelas stödet
jämnt mellan dem.

Närmare bestämmelser om grunderna för beräkning av stödet för fiskerihushållningen
får utfärdas genom förordning av statsrådet.

6 kap.

Förfaranden för ansökan och beviljande

28 §

Ansökan om bidrag

Bidrag söks hos den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen innan det projekt eller
den åtgärd som bidraget avser påbörjas. Bestämmelser om ansökan om bidrag finns dess-
utom i 9 § i statsunderstödslagen.

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan fastställa en ansökningstid för bidraget.

29 §

Bidragsansökan

Bidragsansökan ska innehålla uppgifter om
1) sökanden,
2) det projekt och den åtgärd som bidrag söks för,
3) beloppet av det bidrag som behövs för att genomföra projektet eller åtgärden samt

kostnaderna exklusive mervärdesskatt för projektet eller åtgärden,
4) annan offentlig finansiering som fåtts för projektet eller åtgärden,
5) det stöd av mindre betydelse som andra myndigheter beviljat bidragssökanden un-

der det innevarande skatteåret och de två föregående skatteåren,
6) andra väsentliga omständigheter som anknyter till projektet eller åtgärden än de som

avses i 1–5 punkten.
Bestämmelser om statsunderstödssökandes skyldighet att lämna uppgifter finns dessut-

om i 10 § i statsunderstödslagen.

30 §

Ansökan om ersättning och stöd

Ersättning och stöd söks hos den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen. Ersätt-
ning ska sökas utan obefogat dröjsmål efter det att skadan har konstaterats. Stöd enligt
5 kap. ska sökas årligen senast den 31 oktober.
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Ansökan ska behandlas utan obefogat dröjsmål under det kalenderår då skadan inträffat
eller utan dröjsmål efter det, om ansökan kommer in så sent att den inte kan behandlas före
utgången av det året.

31 §

Ersättningsansökan

Ersättningsansökan ska innehålla uppgifter om
1) sökanden,
2) vad som orsakat skadan,
3) skadan och skadeobjektets värde,
4) skadeplatsens geografiska läge,
5) de åtgärder som vidtagits i syfte att förhindra skadans uppkomst eller förvärrande,
6) de värderingskostnader som sökanden har betalat till kommunen eller till någon an-

nan,
7) sökandens möjlighet att få ersättning för skadan från en försäkring eller på någon

annan grund,
8) den sökta ersättningens storlek.
Till ersättningsansökan ska fogas verifikat över uppkomna material- och arbetskostna-

der.
Om skadans storlek kan konstateras först under den följande växtperioden, ska ansökan

till denna del kompletteras med tilläggsutredning där skadans storlek verifieras. Tilläggs-
utredningen ska ges in till närings-, trafik- och miljöcentralen före utgången av maj året
efter det år då skadan inträffade.

Sökanden ska i samband med behandlingen av ersättningsansökan lämna uppgifter på
begäran även om andra omständigheter som den behöriga närings-, trafik- och miljöcen-
tralen behöver för att kunna avgöra ansökan.

32 §

Stödansökan

Ansökan om stöd för renhushållningen ska innehålla kontaktuppgifter till renbeteslaget.
Ansökan om stöd för fiskerihushållningen ska innehålla uppgifter om
1) sökanden,
2) skadan och skadeobjektets värde,
3) skadeplatsens geografiska läge,
4) de åtgärder som vidtagits i syfte att förhindra skadans uppkomst eller förvärrande,
5) fiskgjusens häckning,
6) de kostnader som sökanden har betalat för uppgifterna om fiskgjusens häckning,
7) sökandens möjlighet att få ersättning för skadan från en försäkring eller på någon

annan grund,
8) det sökta stödets storlek,
9) det sammanlagda beloppet av stöd av mindre betydelse som erhållits under det inne-

varande skatteåret och de två föregående skatteåren.

33 §

Bidragsbeslut

Av bidragsbeslut ska framgå bidragsmottagaren, uppgifter om bidragets användnings-
ändamål, bidragsbeloppet, villkoren för bidraget samt grunderna för beviljande, övervak-
ning och återkrav av bidrag. Bestämmelser om statsunderstödsbeslut finns dessutom i 11 §
i statsunderstödslagen.
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34 §

Ersättningsbeslut

Av beslut om ersättning för skador på odling och djur ska framgå arten och storleken
av den skada som ersättningen avser, ersättningsbeloppet och beräkningsgrunden samt
grunderna för återkrav av ersättning.

35 §

Stödbeslut

Av beslut om stöd per kungsörnsrevir ska framgå
1) antalet bebodda revir,
2) antalet revir där ungar producerats,
3) antalet revir som finns i grannländer nära renskötselområdets gräns,
4) antalet obebodda revir som varit bebodda under de två föregående åren.
Uppgifterna anges enligt renbeteslag, och i fråga om revir som är gemensamma för ren-

beteslag och stater anges de enligt renbeteslag.
Av beslut om stöd med anledning av fiskgjusens häckning ska framgå
1) antalet fiskgjusbon med ungar på ett avstånd av högst 20 kilometer från en fiskod-

lingsanstalt,
2) avståndet från fiskgjusbon med ungar till fiskodlingsanstalten,
3) det producentpris för fisk som ligger till grund för beslutet.

36 §

Återbetalning av bidrag, ersättning och stöd

Ersättnings- och stödmottagare ska utan dröjsmål betala tillbaka till närings-, trafik- och
miljöcentralen ersättning eller stöd som erhållits på felaktiga grunder, till för stort belopp
eller uppenbart utan grund.

I fråga om återbetalning av bidrag iakttas vad som föreskrivs i 20 § i statsunderstödsla-
gen och i fråga om avbrytande av utbetalning och återkrav av stöd 1 § i lagen om tillämp-
ning av vissa av Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd.

37 §

Avbrytande av utbetalningen samt återkrav av bidrag, ersättning och stöd

Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings-
och förvaltningscenter ska genom sitt beslut bestämma att utbetalningen av ersättning och
stöd ska upphöra och att ersättning och stöd som redan betalats ut ska återkrävas, om

1) mottagaren har låtit bli att uppge, eller har lämnat felaktiga eller vilseledande upp-
gifter om, en sådan omständighet som väsentligt har kunnat inverka på erhållandet av er-
sättningen eller stödet eller på ersättnings- eller stödbeloppet,

2) mottagaren har underlåtit att återbetala en sådan ersättning eller ett sådant stöd som
enligt 36 § ska betalas tillbaka,

3) ersättningen eller stödet av andra än i 1 och 2 punkten avsedda orsaker har beviljats
eller betalats ut utan grund,

4) åtgärden förutsätts i Europeiska unionens lagstiftning.
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7 kap.

Särskilda bestämmelser

38 §

Ändringssökande

Omprövning får begäras av beslut som närings-, trafik- och miljöcentralen eller nä-
rings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och
förvaltningscenter har fattat enligt denna lag. Bestämmelser om omprövningsbegäran
finns i förvaltningslagen (434/2003).

Bestämmelser om sökande av ändring hos förvaltningsdomstol finns i lagen om rätte-
gång i förvaltningsärenden (808/2019).

39 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.
På ärenden som inletts innan denna lag trätt i kraft tillämpas de bestämmelser som gäll-

de vid lagens ikraftträdande, om inte något annat följer av Europeiska gemenskapens lag-
stiftning.

Genom denna lag upphävs miljöministeriets beslut om bidrag för att ersätta skador för-
orsakade av fridlysta sällsynta djur (1626/1991) samt statsrådets förordning om ersättning
för skador som kungsörnar orsakar renhushållningen (8/2002).

Helsingfors den 14 januari 2022

Republikens President

 Sauli Niinistö

Miljö- och klimatminister Emma Kari
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