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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
lag om ändring av lagen om ersättande av skördeskador

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I propositionen föreslås att lagen om ersätDet föreslås också att bestämmelserna i latande av skördeskador ändras så att lägen- gen om ersättande av skördeskador förenhethetsbestämd skördeskadeersättning kan beta- ligas med de övriga bestämmelserna om
las som stöd för förluster till följd av ogynn- stödformer inom jordbruket.
samma väderförhållanden vilket inte längre
Den föreslagna lagen avses träda i kraft den
förutsätter att en anmälan om statligt stöd har 1 januari 2008.
lämnats till kommissionen innan ersättningarna betalas.
—————
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ALLMÄN MOTIVERING
1

Nuläge

Ekonomiska förluster som odlare drabbats
av till följd av skördeskador på grund av exceptionella naturförhållanden har ersatts av
statens medel från och med 1950-talet. Bestämmelser om ersättande av skördeskador
utfärdades genom lag första gången 1975, då
lagen om ersättande av skördeskador
(530/1975) trädde i kraft. Den gällande lagen
om ersättande av skördeskador (1214/2000),
nedan skördeskadelagen, trädde i kraft den
15 april 2003. Genom lagen upphävdes den
tidigare lagen om ersättande av skördeskador.
En odlare som bedriver jordbruks- eller
trädgårdsproduktion i Finland kan enligt
skördeskadelagen få ersättning av statens
medel för skördeskador som har drabbat
åker- och trädgårdsgrödor. Ersättningar enligt skördeskadelagen kan betalas för skador
som drabbat växande eller skördemogen gröda till följd av frost, hagel, störtregn, oväder,
exceptionella översvämningar eller någon
annan liknande onormalt stor växling i naturförhållandena, som inte beror på odlaren. Ersättningar kan också betalas för skador som
till följd av exceptionella övervintringsförhållanden har orsakats övervintrande växter
eller skador som orsakats av att sådden omöjliggjorts av väta till följd av exceptionell
översvämning eller osedvanligt rikliga regn.
I statsrådets förordning om ersättande av
skördeskador (270/2003) anges de växtarter i
fråga om vilka skador kan berättiga till skördeskadeersättning. I fråga om trädgårdsväxter kan skördeskadeersättning endast betalas
för skador på produkter som odlats på grundval av ett skriftligt odlingskontrakt såsom
kontraktsodling av trädgårdsväxter. Enligt
skördeskadelagen beräknas lägenhetsbestämda skördeskador genom att värdet av skadeårets skörd dras av från värdet av brukningsenhetens normskörd. Den skördeskadeersättning som betalas till odlaren minskas med
odlarens självriskandel, som är 30 procent av
värdet av brukningsenhetens normskörd.
Skördeskadeersättningar kan också betalas
som allmänna ersättningar, om skadorna

drabbat ett vidsträckt, geografiskt klart begränsbart område. Bestämmelser om grunderna för betalning av allmänna ersättningar
utfärdas genom förordning av statsrådet.
Allmänna ersättningar betalas dock relativt
sällan. Allmänna ersättningar har senast betalats 1998 på grundval av odlingsareal för vall
och råg.
Ansökan om skördeskadeersättning görs
skriftligen till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun inom vilken brukningsenhetens driftscentrum finns. Kommunens
landsbygdsnäringsmyndighet skall värdera
skördeskadorna så fort som möjligt efter att
en ansökan om skördeskadeersättning anhängiggjorts. Ändring i beslut som kommunens landsbygdsnäringsmyndighet har fattat
får sökas genom skriftligt rättelseyrkande hos
arbetskrafts- och näringscentralen i området.
Ändring i beslut som arbetskrafts- och näringscentralen har fattat får sökas genom besvär hos landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd. Ändring i beslut som landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd har fattat får sökas
hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta
förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.
I statsbudgeten intas årligen ett anslag på
3,4 miljoner euro för betalning av skördeskadeersättningar. Budgettekniskt är anslaget ett
treårigt reservationsanslag. Skördeskadeersättningarna hör till de statliga stöden till
jordbruket och ersättningarna ska anmälas till
Europeiska kommissionen innan de betalas
ut.
2

Föreslagna ändringar

Från och med ingången av 2007 har medlemsstaterna i Europeiska unionen även kunnat betala skördeskadeersättningar som stöd
för förluster till följd av ogynnsamma väderförhållanden enligt artikel 11 i kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 om tilllämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion av
jordbruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001, nedan gruppundan-
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tagsförordningen. Om skördeskadeersättningar betalas med stöd av artikel 11 i
gruppundantagsförordningen behöver inte en
anmälan om statligt stöd lämnas till kommissionen innan skördeskadeersättningarna betalas. En förutsättning för tillämpningen av
gruppundantagsförordningen är att medlemsstatens nationella bestämmelser ändras så att
de överensstämmer med bestämmelserna i
gruppundantagsförordningen.
Det föreslås att skördeskadelagen ändras så
att lägenhetsbestämda skördeskadeersättningar kan betalas som stöd enligt gruppundantagsförordningen, varvid skördeskadeersättningarna kan betalas till odlarna betydligt
snabbare än i dag. De allmänna ersättningarna ska dock även i fortsättningen omfattas av
skyldigheten att anmäla statligt stöd, eftersom dessa ersättningar inte uppfyller villkoren i gruppundantagsförordningen. Det föreslås att bestämmelserna om växtarternas priser per enhet och om normskördar ändras så
att de motsvarar bestämmelserna i gruppundantagsförordningen.
Det föreslås också att bestämmelserna i
skördeskadelagen om sänkning och förvägran av ersättning preciseras och ändras så att
de blir entydigare. Dessutom föreslås att vissa bestämmelser i skördeskadelagen förenhetligas med bestämmelserna om andra jordbruksstöd.

3

3

Propositionens konsekvenser

Propositionen har inga konsekvenser för
statsfinanserna.
När lägenhetsbestämda skördeskadeersättningar enligt den ändring som föreslås betalas med stöd av gruppundantagsförordningen
innebär det för dem som får skördeskadeersättningar en betydligt snabbare utbetalning
av ersättningar jämfört med den nuvarande
situationen, där en anmälan om statligt stöd
ska göras innan ersättningarna betalas. Efter
den föreslagna ändringen kan skördeskadeersättningarna betalas till mottagarna till och
med flera månader tidigare.
4

Beredningen av propositionen

Propositionen har beretts vid jord- och
skogsbruksministeriet. Under beredningen
har Delegationen för skördeskador hörts. Utlåtande om proposition har begärts av justitieministeriet,
finansministeriet,
Landsbygdsverket, jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, arbetskraftsoch näringscentralernas landsbygdsavdelningar, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC, Puutarhaliitto
– Trädgårdsförbundet ry, Förbundet för
Ekologisk Odling rf och Maaseudun kehittäjät ry.
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DETALJMOTIVERING
1

Lagförslag

1 §. Tillämpningsområde. Det föreslås att
paragrafen ändras så att lägenhetsbestämda
skördeskadeersättningar kan betalas som stöd
för förluster till följd av ogynnsamma väderförhållanden enligt artikel 11 i gruppundantagsförordningen. Detta innebär att kommissionens förhandsgodkännande inte längre
krävs för betalning av skördeskadeersättningar, vilket är fallet i det nuvarande förfarandet för anmälan om statligt stöd. Eftersom
de allmänna ersättningarna inte uppfyller
förutsättningarna för tillämpning av gruppundantagsförordningen, kommer de fortsättningsvis att omfattas av förfarandet för statligt stöd.
2 §. Skördeskadeersättning. Det föreslås att
2 mom. ändras så att skördeskadeersättning
kan betalas om skörden inte kan användas för
något kommersiellt ändamål. Då kan den
skörd som bärgats på ersättningsgilla jordbruksskiften och som inte kan användas som
livsmedel eller foder till exempel förstöras
genom förbränning på den egna gården, vilket inte är möjligt enligt den gällande lagen.
6 §. Växtarternas priser per enhet. Det föreslås att bestämmelsen i 6 § om grunderna
för fastställande av de priser per enhet för
olika växtarter som ska tillämpas vid beräkningen av skördeskador ändras så att den
motsvarar bestämmelsen i artikel 11.2 punkt
a i gruppundantagsförordningen. Således
fastställs växtarternas priser per enhet under
skördeåret enligt de genomsnittliga försäljningspriserna under kalenderåret i fråga.
Samma beräkningssätt används såväl vid
fastställandet av det pris per enhet som ska
tillämpas vid beräkningen av värdet av skadeårets skörd som vid fastställandet av priserna per enhet för skörden de år som används som jämförelseår när skördeskadorna
beräknas. Enligt den gällande lagen fastställs
priset per enhet i första hand enligt det marknadspris som betalats året före skadeåret,
men marknadsprisernas senare utveckling
kan också beaktas. Genom den föreslagna
ändringen preciseras grunderna för fastställande av priset per enhet i jämförelse med
den nuvarande lagen.

7 §. Normskörd. Det föreslås att 1 mom.
ändras så att normskörden är det aritmetiska
medelvärdet av skördemängderna under de
fem år som föregår skadeåret. Vid beräkningen av medelvärdet beaktas dock inte den
största och minsta skörden. Om det inte finns
uppgifter om skördemängderna för fem år,
tillämpas det aritmetiska medelvärdet av
skördemängderna under de tre föregående
åren. Den föreslagna ändringen motsvarar artikel 11.2 punkt b i gruppundantagsförordningen. Enligt den gällande lagen beräknas
normskörden på grundval av skördestatistiken för de fem år som föregår skadeåret såsom ett aritmetiskt medelvärde. Från beräkningssättet kan dock avvikelse göras av särskilda skäl eller om behövlig skördestatistik
inte finns tillgänglig. Genom den föreslagna
ändringen föreskrivs noggrannare om de situationer där uppgifter för de fem föregående
skördeåren inte behöver användas som beräkningsgrund och om hur beräkningen ska
göras i dessa situationer.
Det föreslås att 4 mom. ändras så att
Landsbygdsverket inte längre årligen behöver meddela föreskrifter om normskördar per
växtart för sådana normskördeområden som
det inte finns tillförlitlig skördestatistik för.
Den föreslagna ändringen är motiverad därför att normskörden för alla ersättningsgilla
växter, såsom t.ex. trädgårdsärt och raps, inte
kan bestämmas för alla normskördeområden,
eftersom vissa ersättningsgilla arter inte odlas på de nordliga områdena.
8 §. Lägenhetsbestämd skördeskadeersättning. Det föreslås att 1 mom. ändras så att till
den nuvarande bestämmelsen om att ett växtbestånd som drabbats av övervintringsskador
kan brytas upp och åkern odlas på nytt eller
läggas i träda fogas att åkern även kan anläggas som icke odlad åker som sköts. Med icke
odlad åker som sköts avses åkrar som inte
används för produktion. Det ovan nämnda
sättet att använda åkrar är i dag ett möjligt alternativ vid skötseln av skiften som har drabbats av skördeskador och därför föreslås att
en bestämmelse om detta tas in i skördeskadelagen.
Det föreslås att 5 mom. ändras så att ersättning för övervintringsskada ska sökas senast
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den 15 juni. Inom de olika systemen för
jordbruksstöd får odlaren anmäla ändrade såningsarealer fram till den 15 juni. Efter det
kan inte de växtarter som enligt anmälan odlas på jordbruksskiftena ändras utan särskilda
skäl. Odlaren ska således före den 15 juni besluta om han eller hon ska lämna ett växtbestånd som övervintrat i oförändrat skick eller
byta växtart på jordbruksskiftet. Eftersom
växtarten på ett jordbruksskifte inte kan ändras efter den 15 juni, är det motiverat att även
den sista inlämningsdagen för ansökan om
skördeskadeersättning ändras till den 15 juni
i stället för den 30 juni. Dessutom föreslås att
bestämmelsen om vilken myndighet ansökan
lämnas till stryks i momentet som onödig eftersom det föreskrivs om saken i lagens 10 §.
9 §. Allmän ersättning. Det föreslås att 1
mom. ändras så att betalning av allmän ersättning inte får leda till att någon ersättningstagare överkompenseras på det sätt som
avses i artikel 19.2 och 19.3 i gruppundantagsförordningen. I den nämnda artikeln anges på vilket sätt stöd som beviljats med stöd
av gruppundantagsförordningen inte får kumuleras samt stödets maximibelopp. Maximibeloppet för stöd enligt gruppundantagsförordningen kan enligt skördeskadesystemet
i Finland i teorin endast överskridas om ersättningar för skördeskador även betalas som
sådana allmänna ersättningar som avses i lagen. Därför är det inte nödvändigt att föreskriva om maximibeloppet för ersättningar
enligt gruppundantagsförordningen i andra
fall än i samband med allmänna ersättningar.
13 §. Sänkning och förvägran av ersättning. Det föreslås att 1 mom. ändras så att ersättningar kan sänkas eller förvägras, förutom på grund av att den som ansökt om er-
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sättning uppsåtligen eller av vårdslöshet bidragit till skadan, även på grund av att odlingen är belägen på en växtplats vars beskaffenhet eller läge inte lämpar sig för den gröda
som odlats. Då kan grunden för sänkning eller förvägran av ersättning vara t.ex. bristfällig dränering av åkern eller odling av mycket
frostkänsliga växter på skiften där frost ofta
förekommer. Exempelvis ska även dikningen
av jordbruksskiftet dimensioneras för normal
nederbörd.
Vilken växtplats som är lämplig med hänsyn till beskaffenhet och läge varierar enligt
gröda och således ska bedömningen göras utifrån varje enskilt jordbruksskiftes egenskaper och varje grödas behov. Ersättningen kan
sänkas eller förvägras till exempel om en odlare, i stället för att byta gröda eller odlingsteknik, flera år i följd av samma orsak ansöker om ersättning för en växt som odlas på
ett visst jordbruksskifte. En sådan situation
kan uppstå om till exempel vinbär, frilandsgurkor eller andra växter som skadas av kyla
ständigt odlas på jordbruksskiften som konstaterats vara frostlänta. Ett jordbruksskiftes
beskaffenhet kan anses vara olämplig om
dräneringen av åkern är bristfällig, dvs. om
dikena på jordbruksskiftet inte har dimensionerats eller underhållits så att de uppfyller de
krav normal nederbörd ställer.
2

Ikraftträdande

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari
2008.
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs Riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslag

Lag
om ändring av lagen om ersättande av skördeskador

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 21 december 2000 om ersättande av skördeskador (1214/2000) 1 §,
2 § 2 mom., 6 §, 7 § 1 och 4 mom., 8 § 1 och 5 mom., 9 § och 13 § 1 mom.,
av dem 6 §, 7 § 1 och 4 mom. och 8 § 5 mom. sådana de lyder i lag 434/2007, som följer:
1§
Tillämpningsområde
Såsom skördeskadeersättningar kan av statens medel betalas lägenhetsbestämd ersättning och allmän ersättning i enlighet med
vad som föreskrivs i denna lag. Lägenhetsbestämda ersättningar kan betalas som stöd för
förluster till följd av ogynnsamma väderförhållanden enligt artikel 11 i kommissionens
förordning (EG) nr 1857/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på
statligt stöd till små och medelstora företag
som är verksamma inom produktion av jordbruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001.
2§
Skördeskadeersättning
——————————————
Med skördeskador avses i denna lag kvantitativ skada som drabbat skörden. Skördeskadeersättning kan också betalas, om skörden till följd av orsaker som avses i 1 mom.
drabbats av sådan skada, att skörden på
grund av nedsatt kvalitet inte kan användas
för något kommersiellt ändamål.
——————————————

föreskrifter om de priser per enhet på olika
växtarter som ska tillämpas vid värderingen
av skördeskador som ersätts enligt denna lag.
Priserna per enhet fastställs så att de motsvarar de genomsnittliga försäljningspriserna
under skördeåret i fråga.
7§
Normskörd
Med växtartens normskörd avses den genomsnittliga årsskörden per arealenhet på
normskördeområdet. Normskörden är det
aritmetiska medelvärdet av skördemängderna
under de fem år som föregår skadeåret. Vid
beräkningen av medelvärdet beaktas inte den
största och minsta skörden. Om det inte finns
uppgifter om skördemängderna för fem år,
beräknas normskörden som det aritmetiska
medelvärdet av skördemängderna under de
tre år som föregår skadeåret.
——————————————
För bestämmandet av normskördar indelas
landet i normskördeområden, som motsvarar
arbetskrafts- och näringscentralernas verksamhetsområden. Landsbygdsverket meddelar föreskrifter om normskördar per växtart
för respektive år.
8§

6§
Lägenhetsbestämd skördeskadeersättning
Växtarternas priser per enhet
Efter att ha hört delegationen för skördeskador, meddelar Landsbygdsverket årligen

Lägenhetsbestämda skördeskador beräknas
genom att värdet av skadeårets skörd dras av
från värdet av brukningsenhetens normskörd.
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Om ett växtbestånd som till följd av exceptionella övervintringsförhållanden drabbats
av övervintringsskador bryts upp och åkern
besås på nytt eller läggs i träda eller anläggs
som icke odlad åker som sköts, beaktas vid
beräknandet av den lägenhetsbestämda skördeskadan dock endast 30 procent av värdet
av växtens normalskörd på den förstörda arealen. Närmare bestämmelser om ersättande
av övervintringsskador kan utfärdas genom
förordning av statsrådet.
——————————————
Ersättning enligt denna paragraf ska sökas
innan skörden inleds på skadeområdet. Om
skadan kan konstateras först vid skörden, får
ansökan göras i samband med skörden. Ansökan ska dock göras i god tid innan skörden
har avslutats på det jordbruksskifte som råkat
ut för skördeskadan. På grundval av en ansökan som gjorts efter avslutad skörd beviljas
inte ersättning. Ersättning för övervintringsskada ska sökas innan det skadade växtbeståndet bryts upp, dock senast den 15 juni efter det att skadan uppdagats. Landsbygdsverket kan meddela föreskrifter om förfarandet
vid ansökan om ersättning.
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9§
Allmän ersättning

Om skadorna drabbat ett vidsträckt, geografiskt klart begränsbart område, kan grunder som ska föreskrivas genom förordning av
statsrådet allmänna ersättningar betalas till de
odlare som drabbats. Ersättningarna får inte
leda till att någon ersättningstagare överkompenseras på det sätt som avses i artikel
19.2 och 19.3 i den förordning av kommissionen som avses i 1 §.
13 §
Sänkning och förvägran av ersättning

Ersättningen för en skördeskada kan sänkas
eller förvägras, om den som har ansökt om
ersättning uppsåtligen eller av vårdlöshet bidragit till skadan eller om odlingen har anlagt
på en växtplats vars beskaffenhet eller läge
inte lämpar sig för grödan i fråga.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.
—————

Helsingfors den 26 oktober 2007
Republikens President

TARJA HALONEN

Minister Kimmo Tiilikainen
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Bilaga
Parallelltext

Lag
om ändring av lagen om ersättande av skördeskador

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 21 december 2000 om ersättande av skördeskador (1214/2000) 1 §,
2 § 2 mom., 6 §, 7 § 1 och 4 mom., 8 § 1 och 5 mom., 9 § och 13 § 1 mom.,
av dem 6 §, 7 § 1 och 4 mom. och 8 § 5 mom. sådana de lyder i lag 434/2007, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
1§

1§

Tillämpningsområde

Tillämpningsområde

Såsom skördeskadeersättningar kan av staSåsom skördeskadeersättningar kan av statens medel betalas lägenhetsbestämd ersätt- tens medel betalas lägenhetsbestämd ersättning och allmän ersättning i enlighet med vad ning och allmän ersättning i enlighet med vad
som föreskrivs i denna lag.
som föreskrivs i denna lag. Lägenhetsbestämda ersättningar kan betalas som stöd för
förluster till följd av ogynnsamma väderförhållanden enligt artikel 11 i kommissionens
förordning (EG) nr 1857/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på
statligt stöd till små och medelstora företag
som är verksamma inom produktion av jordbruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001.
2§

2§

Skördeskadeersättning

Skördeskadeersättning

——————————————
Med skördeskador avses i denna lag kvantitativ skada som drabbat skörden. Skördeskadeersättning kan också betalas, om skörden
till följd av orsaker som avses i 1 mom. drabbats av sådan skada, att skörden på grund av
nedsatt kvalitet inte kan användas till något
ändamål.
——————————————

——————————————
Med skördeskador avses i denna lag kvantitativ skada som drabbat skörden. Skördeskadeersättning kan också betalas, om skörden till följd av orsaker som avses i 1 mom.
drabbats av sådan skada, att skörden på
grund av nedsatt kvalitet inte kan användas
för något kommersiellt ändamål.
——————————————
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Föreslagen lydelse

Gällande lydelse
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6§

6§

Växtarternas priser per enhet

Växtarternas priser per enhet

I fråga om växtarter som är ersättningsgilla
enligt denna lag meddelar Landsbygdsverket
årligen föreskrifter om de priser per enhet
som skall tillämpas vid värderingen av skördeskador. Som beräkningsgrund för priset per
enhet anses interventionspriset eller det
marknadspris som betalats året före skadeåret, varvid även senare utveckling på marknaden kan beaktas. Om inget interventionseller marknadspris finns, meddelar Landsbygdsverket föreskrifter om priset per enhet
efter att ha hört delegationen för skördeskador. Vid bestämmandet av priset per enhet
kan produktionsstöd som betalas för växtarten
beaktas.

Efter att ha hört delegationen för skördeskador, meddelar Landsbygdsverket årligen
föreskrifter om de priser per enhet på olika
växtarter som ska tillämpas vid värderingen
av skördeskador som ersätts enligt denna lag.
Priserna per enhet fastställs så att de motsvarar de genomsnittliga försäljningspriserna under skördeåret i fråga.

7§

7§

Normskörd

Normskörd

Med växtartens normskörd avses den genomsnittliga årsskörd per arealenhet som erhållits på normskördeområdet. Normskörden
beräknas på grundval av skördestatistiken för
de fem år som föregår skadeåret såsom ett
aritmetiskt medelvärde. Från detta beräkningssätt kan avvikelse göras av särskilda
skäl eller om behövlig skördestatistik inte
finns tillgänglig.
——————————————
För bestämmandet av normskördar indelas
landet i normskördeområden vilka utgörs av
arbetskrafts- och näringscentralernas verksamhetsområden. Landsbygdsverket meddelar årligen föreskrifter om normskördar per
växtart för respektive normskördeområde.

Med växtartens normskörd avses den genomsnittliga årsskörden per arealenhet på
normskördeområdet. Normskörden är det
aritmetiska medelvärdet av skördemängderna under de fem år som föregår skadeåret.
Vid beräkningen av medelvärdet beaktas inte
den största och minsta skörden. Om det inte
finns uppgifter om skördemängderna för fem
år, beräknas normskörden som det aritmetiska medelvärdet av skördemängderna under
de tre år som föregår skadeåret.
——————————————
För bestämmandet av normskördar indelas
landet i normskördeområden, som motsvarar
arbetskrafts- och näringscentralernas verksamhetsområden. Landsbygdsverket meddelar föreskrifter om normskördar per växtart
för respektive år.

8§

8§

Lägenhetsbestämd skördeskadeersättning

Lägenhetsbestämd skördeskadeersättning

Lägenhetsbestämda skördeskador beräknas
Lägenhetsbestämda skördeskador beräknas
genom att från värdet av brukningsenhetens genom att värdet av skadeårets skörd dras av
normskörd dras av värdet av skadeårets från värdet av brukningsenhetens normskörd.
skörd. Om ett växtbestånd som till följd av Om ett växtbestånd som till följd av excep-
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exceptionella
övervintringsförhållanden
drabbats av övervintringsskador bryts upp
och åkern besås på nytt eller lämnas i träda,
beaktas vid beräknandet av den lägenhetsbestämda skördeskadan dock endast 30 procent
av värdet av växtens normalskörd på den förstörda arealen. Närmare bestämmelser om ersättande av övervintringsskador kan utfärdas
genom förordning av statsrådet.
——————————————
Ersättning enligt denna paragraf skall sökas
innan skörden inleds på skadeområdet. Om
skadan kan konstateras först vid skörden kan
ansökan göras i samband med skörden. Ansökan skall dock göras i god tid innan skörden har avslutats på det jordbruksskifte som
råkat ut för skördeskadan. På grundval av en
ansökan som gjorts efter avslutad skörd beviljas inte ersättning. Ersättning för övervintringsskada skall sökas innan det skadade
växtbeståndet bryts upp, dock senast den 30
juni efter det att skadan uppdagats. Ersättningsfrågan handläggs av landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun inom vilken
brukningsenhetens
driftscentrum
finns.
Landsbygdsverket kan meddela föreskrifter
om ansökningsförfarandet.

tionella övervintringsförhållanden drabbats
av övervintringsskador bryts upp och åkern
besås på nytt eller läggs i träda eller anläggs
som icke odlad åker som sköts, beaktas vid
beräknandet av den lägenhetsbestämda skördeskadan dock endast 30 procent av värdet
av växtens normalskörd på den förstörda arealen. Närmare bestämmelser om ersättande
av övervintringsskador kan utfärdas genom
förordning av statsrådet.
——————————————
Ersättning enligt denna paragraf ska sökas
innan skörden inleds på skadeområdet. Om
skadan kan konstateras först vid skörden, får
ansökan göras i samband med skörden. Ansökan ska dock göras i god tid innan skörden
har avslutats på det jordbruksskifte som råkat
ut för skördeskadan. På grundval av en ansökan som gjorts efter avslutad skörd beviljas
inte ersättning. Ersättning för övervintringsskada ska sökas innan det skadade växtbeståndet bryts upp, dock senast den 15 juni efter det att skadan uppdagats. Landsbygdsverket kan meddela föreskrifter om ansökningsförfarandet vid ansökan om ersättning.

9§

9§

Allmän ersättning

Allmän ersättning

Om skadorna drabbat ett vidsträckt, geografiskt klart begränsbart område, kan på basis
av grunder som fastställs genom förordning
av statsrådet allmänna ersättningar betalas till
de odlare som drabbats.

Om skadorna drabbat ett vidsträckt, geografiskt klart begränsbart område, kan grunder som ska föreskrivas genom förordning av
statsrådet allmänna ersättningar betalas till de
odlare som drabbats. Ersättningarna får inte
leda till att någon ersättningstagare överkompenseras på det sätt som avses i artikel
19.2 och 19.3 i den förordning av kommissionen som avses i 1 §.

13 §

13 §

Sänkning och förvägran av ersättning

Sänkning och förvägran av ersättning

Ersättningen för en skördeskada kan sänSkördeskadeersättning kan sänkas eller förvägras, om den som ansökt om ersättning kas eller förvägras, om den som har ansökt
uppsåtligen eller av vårdslöshet bidragit till om ersättning uppsåtligen eller av vårdlöshet
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skadan.

bidragit till skadan eller om odlingen har anlagt på en växtplats vars beskaffenhet eller
läge inte lämpar sig för grödan i fråga.

——————————————

——————————————
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.
———

