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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till 
lagar om ändring av lagen om ersättande av skördeska-
dor, om upphävande av lagen om ersättande av skörde-
skador och om administrering av ersättandet av skador 
som orsakats av exceptionella översvämningar 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås det att lagen 
om ersättande av skördeskador ändras så att 
lagen kan tillämpas på ersättandet av skador 
enligt denna lag som uppkommer 2014 och 
2015. Utöver detta föreslås vissa mindre änd-
ringar i lagen för att säkerställa administra-
tionen av de skador på jordbruket som över-
förts från lagen om ersättande av skador som 
förorsakats av exceptionella översvämningar 
till lagen om ersättande av skördeskador till 
följd av den lagändring som träder i kraft i 
början av 2014. 

Målet är att övergå från ett ersättningssy-
stem under statens garanti till ett försäkrings-
baserat system. För ögonblicket erbjuds det 
inga försäkringsprodukter mot skördeskador i 
Finland. Försäkringsbolagen behöver i till-
räckligt god tid få säkerhet om att statens er-

sättningssystem avskaffas, så att man kan ut-
veckla nya försäkringsprodukter för skörde-
skador. En övergångsperiod är viktig också 
för lantbruksföretagarna. Av denna orsak fö-
reslås det att lagen om ersättande av skörde-
skador upphävs genom en särskild lag från 
och med den 1 januari 2017. Dessutom ges 
en lag om administrering av ersättandet av 
skador som orsakats av exceptionella över-
svämningar. 

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2014 och avses bli behandlad i 
samband med den.  

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 
2014. Lagen om upphävande av lagen om er-
sättande av skördeskador ska dock träda i 
kraft vid ingången av 2017. 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1  Nuläge och föres lagna ändringar 

Lagen om ersättande av skördeskador 
(1214/2000, skördeskadelagen) trädde i kraft 
den 15 april 2003. Med stöd av den har stats-
rådets förordning om ersättande av skörde-
skador (297/2008) samt jord- och skogs-
bruksministeriets förordning om ersättande 
av skördeskador (213/2011) utfärdats. 

Med stöd av skördeskadelagen kan ersätt-
ning betalas för skada som drabbat växande 
eller skördemogen gröda till följd av frost, 
hagel, störtregn, oväder, exceptionella över-
svämningar eller någon annan liknande, av 
odlaren oberoende onormalt stor växling i 
naturförhållandena. Ersättning kan också be-
talas för skador som till följd av exceptionel-
la förhållanden har orsakats övervintrande 
växter samt skada som åsamkats av att såd-
den omöjliggjorts av väta till följd av excep-
tionell översvämning eller osedvanligt rikliga 
regn. Skördeskadeersättning kan betalas till 
en odlare som har minst tre hektar odlad åker 
eller minst en halv hektar odlingsareal för 
trädgårdsväxter på friland. 

I statsrådets förordning om ersättande av 
skördeskador föreskrivs om vilka växtarter 
som berättigar till ersättning med stöd av 
skördeskadelagen när de skadats. För träd-
gårdsväxter kan skördeskadeersättning beta-
las endast för produkter som odlats på basis 
av ett skriftligt odlingskontrakt såsom kon-
traktsodling. Lägenhetsbestämda skördeska-
dor beräknas genom att värdet av skadeårets 
skörd dras av från värdet av brukningsenhe-
tens normskörd av ersättningsgilla växter. 
Landsbygdsverket utfärdar årligen föreskrif-
ter om ansökan om ersättning för skördeska-
dor, växtarternas priser per enhet och växtar-
ternas normskörd, vilka ska användas vid 
värderingen av skördeskador som ersätts, 
samt om betalningen av ersättningarna. Be-
stämmelser om bestämningsgrunderna för 
priserna per enhet och normskörden ingår i 
skördeskadelagen. Odlarens självriskandel av 
skördeskadan är 30 procent av värdet av hela 
gårdens normskörd. Staten betalar odlaren i 
skördeskadeersättning en årligen fastställd 

procentandel av värdet av de skördeskador 
som överstiger självriskandelen. Under den 
nuvarande skördeskadelagens giltighetstid 
har den andel som staten betalat varit 90 pro-
cent av den skada som överstiger självrisk-
andelen. 

De lägenhetsbestämda skördeskadorna har 
tidigare betalats antingen som stöd enligt 
gruppundantagsförordningen för jordbruks-
sektorn eller som stöd enligt riktlinjerna för 
statligt stöd inom jord- och skogsbrukssek-
torn, varvid en särskild anmälan om statsstöd 
inte har behövt göras till Europeiska kom-
missionen i fråga om det förstnämnda stödet 
innan ersättningen betalats ut och man i fråga 
om det senare stödet ansökt om förhands-
godkännande av kommissionen. Skördeska-
deersättningar kan också betalas som all-
männa ersättningar när skadorna har inträffat 
på ett vidsträckt, geografiskt klart begräns-
bart område. Beslut om betalning av allmän-
na ersättningar och grunderna för dem fattas 
av statsrådet. Förutsättningen för utbetalning 
av allmänna ersättningar är en anmälan om 
statligt stöd och att Europeiska kommissio-
nen godkänner stödet. 

Skördeskadeersättning söks skriftligt hos 
landsbygdsnäringsmyndigheten i den kom-
mun där gårdsbruksenhetens driftscentrum är 
beläget. 

Enligt 5 § i skördeskadelagen intas i stats-
budgeten för utbetalning av ersättningar en-
ligt skördeskadelagen årligen ett anslag om 
3,4 miljoner euro. Under exceptionellt svåra 
skördeskadeår har tilläggsfinansiering bevil-
jats i tilläggsbudgeten. 

Skördeskadelagen är i kraft tills vidare men 
dess tillämpning är bunden till ändringar i 
EU:s reglering gällande statligt stöd. De se-
naste ersättningarna på basis av skördeskade-
lagen har godkänts genom kommissionens 
beslut SA.37035. Ett fortsatt ersättande av 
skördeskador av statliga medel från 2014 
framåt förutsätter ändringar av teknisk natur i 
själva lagen bland annat i fråga om lagens 
tillämpningsområde. 

Lagen om ersättande av skador som föror-
sakats av exceptionella översvämningar 



 RP 143/2013 rd  
  

 

4 

(284/1983, översvämningsskadelagen) upp-
hör att gälla den 1 januari 2014. I samband 
med det träder en lagändring i kraft genom 
vilken vissa bestämmelser om skador på 
jordbruket överförs till skördeskadelagen 
från den lag som upphävs. Ersättandet av 
dessa skador ska ske i enlighet med kommis-
sionens förordning om stöd av mindre bety-
delse inom sektorn för produktion av jord-
bruksprodukter. 

I regel kan man teckna försäkringar mot 
skador på egendom. I Finland har det dock 
inte funnits försäkringsprodukter som inne-
håller ett ersättningsskydd mot sådana skador 
som avses i skördeskadelagen. För att ut-
veckla försäkringsprodukter mot skördeska-
dor och för att få ut dem på marknaden måste 
försäkringstagarna och försäkringsbolagen i 
tillräckligt god tid få information om att 
skördeskador efter en övergångsperiod inte 
längre ska ersättas av statliga medel. Av den-
na orsak föreslås det att den nuvarande skör-
deskadelagen ska upphävas med en särskild 
lag som träder i kraft från och med 2017. 
Samtidigt föreslås det att skördeskadelagen 
ändras så att lagen kan tillämpas ännu på er-
sättandet av sådana skador enligt denna lag 
som uppkommer under åren 2014 och 2015. 
Perioden på två år utgör en övergångsperiod 
under vilken försäkringsbranschen kan ta 
fram nya produkter för att ersätta det nuva-
rande systemet. Därtill hänför sig förvalt-
ningen av de ersättningsärenden som avses i 
skördeskadelagen till det på skadeåret följan-
de året, så förvaltningsförfarandet i fråga om 
skador som inträffat under 2015 fortsätter 
långt in på följande år. Av denna orsak bör 
lagen gälla ännu år 2016. För det året ska 
dock inte längre betalas i skördeskadelagen 
avsedda ersättningar. 

Bestämmelserna i lagens 5 § om intagande 
av anslag i statsbudgeten anses inte längre 
nödvändiga då det är meningen att man ska 
gå över till ett ersättningssystem som genom-
förs på ett alldeles nytt sätt. Av denna orsak 
föreslås det att paragrafen i fråga ska upphä-
vas.  

Kommissionens gruppundantagsförordning 
för produktion av jordbruksprodukter, kom-
missionens förordning om stöd av mindre be-
tydelse inom sektorn för produktion av jord-
bruksprodukter samt kommissionens änd-

ringar i fråga om riktlinjerna för statligt stöd 
som alla är i kraft inom den Europeiska uni-
onen kan ha konsekvenser för propositionen. 
Så som det ser ut nu kommer ändringarna att 
preciseras under hösten 2013. 

I anslutning till reformen av EU:s gemen-
samma jordbrukspolitik efter 2014 tillsatte 
jord- och skogsbruksministeriet den 27 april 
2011 en arbetsgrupp för beredning av risk-
hanteringsåtgärder inom jordbruket, som 
också har utrett förutsättningarna att övergå 
till ett försäkringsbaserat system vid ersätt-
ning av skördeskador. Man har tagit upp frå-
gan om möjligheten att bevilja stöd för att 
främja tecknandet av försäkringar under 
övergångstiden i samband med genomföran-
det av det försäkringsbaserade systemet. Be-
slutet om ett eventuellt nytt stödsystem blir 
aktuellt innan gällande ersättningssystem av-
slutas. 

 
 
 

2  Proposi t ionens konsekvenser 

Variationen i mängden och kvaliteten på 
skörden från år till år beror till stor del på de 
naturförhållanden som råder under växtperi-
oden och som jordbrukaren inte kan påverka 
genom sin verksamhet. Också det belopp för 
skördeskador som ska ersättas av staten vari-
erar och under 2000-talet har det från år till 
år varierat mellan 0,3 och 19,5 miljoner euro. 
Under den ovannämnda tidsperioden har två 
skördeskadeår som har varit större än ge-
nomsnittet infallit; 2004 då ersättningssum-
man uppgick till 19,5 miljoner euro och 2012 
då ersättningssumman uppgick till 9,24 euro. 
Statens ersättningsutgifter uppgick under 
tidsperioden i genomsnitt till 4,13 miljoner 
euro per år. Ersättningar för skördeskador har 
under den ifrågavarande perioden alltid beta-
lats endast som gårdsspecifik ersättning. 

Eftersom det inte föreslås att några änd-
ringar ska göras i grunderna för betalningen 
av ersättningen för skördeskador kan det 
uppskattas att också statens ersättningsutgif-
ter under den föreslagna perioden på två år 
kommer att variera ungefär på det sätt som 
beskrivs ovan. Ersättningar för skördeskador 
betalas som vanligt året efter att skadan in-
träffat. För det innevarande årets ersättningar 
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för skördeskador finns tillgängligt ca 8,5 mil-
joner euro då man räknar ihop det anslag som 
blir över från 2013 och det anslag som före-
slås tas med i nästa års statsbudget. För ersät-
tande av skördeskador har anvisats anslag 
under moment 30.20.42 (Ersättning för skör-
deskador) i statsbudgeten. Till följd av den 
lagändring som träder i kraft vid ingången av 
2014 betalas utgifterna för de översväm-
ningsskadeersättningar som överförts till 
skördeskadelagen av det anslag som reserve-
rats för ersättande av skördeskador. 

Systemets konsekvenser för anställda vari-
erar i förhållande till antalet skador som sker 
per år. De konsekvenser som skördeskadela-
gen har för anställda kan genomsnittligen be-
dömas uppgå till drygt sex årsverken, varav 
knappt fem årsverken riktar sig till kommu-
nerna och ca ett årsverke riktar sig till 
Landsbygdsverket. En liten del, under ett 
halvt årsverke, riktar sig till jord- och skogs-
bruksministeriets informationstjänstcentral, 
jord- och skogsbruksministeriet och till stats-
rådet. De nu föreslagna ändringarna föranle-
der inget behov av att öka personalantalet 
från nuvarande. Förslaget till lag om admini-
strering av ersättandet av skador som orsa-
kats av exceptionella översvämningar har 
inga oberoende statsfinansiella konsekvenser. 
Lagen behövs endast för att föreskriva om 
bemyndiganden att utfärda förordning om er-
sättande av skador som uppkommit före lag-
stiftningens upphävande. 

De ersättningsutgifter som uppkommer på 
grund av lagen täcks inom jord- och skogs-
bruksministeriets utgiftsram med beaktande 
av inbesparingarna inom skördeskadesyste-
met. Utgifterna för ett eventuellt statligt stöd 
för eventuella ersättande system, såsom ett 
försäkringsbaserat system, täcks inom ramen 
för anslagen enligt rambesluten om statsfi-
nanserna genom interna omfördelningar 
inom jord- och skogsbruksministeriets för-
valtningsområde. 
 

3  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts vid jord- och 
skogsbruksministeriet. Under beredningen 
har delegationen för skördeskador hörts. Ut-
låtande om propositionen har begärts av ju-
stitieministeriet, finansministeriet, Lands-
bygdsverket, närings-, trafik- och miljöcen-
traler i Egentliga Finland, Nyland och Öster-
botten, Maa- ja metsätaloustuottajain Kes-
kusliitto MTK ry, Svenska Lantbruksprodu-
centernas Centralförbund SLC, Puutarhaliitto 
- Trädgårdsförbundet ry, Finanssialan Kes-
kusliitto - Finansbranschens Centralförbund 
ry och Maaseudun Kehittäjät ry.  

Allmänt kan det konstateras att man i de ut-
låtanden som inkom understödde propositio-
nens målsättning att övergå från ett statsfi-
nansierat system för ersättning av skördeska-
dor till ett försäkringsbaserat system. I utlå-
tandet från Finansbranschens Centralförbund 
påpekades att tidsfristen på två år för att ut-
veckla nya försäkringsprodukter är mycket 
utmanande och att ett försäkringsbaserat sy-
stem för att kunna genomföras behöver lös-
ningar genom vilka tecknande av försäkring 
stöds ekonomiskt. Lantbruksproducenternas 
centralorganisationer motsatte sig i sitt utlå-
tande ett upphävande av 5 § i skördeskadela-
gen, där det föreskrivs att anslag ska tas in i 
statsbudgeten. I sitt utlåtande föreslog 
Landsbygdsverket flera preciseringar till or-
dalydelsen i propositionens motivering. De 
ändringar som föreslogs i utlåtandena har 
huvudsakligen kunnat beaktas i propositio-
nen. 
 
 
4  Samband med andra proposi t io -

ner 

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2014 och avses bli behandlad i 
samband med den. 
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DETALJMOTIVERING 

1  Lagförslag 

1.1 Lagen om ersättande av skördeska-
dor 

1 §.  Tillämpningsområde. I paragrafen fö-
reskrivs det om tillämpningsområdet för 
skördeskadelagen. Genom lag 1002/2011 
som träder i kraft vid ingången av 2014 fo-
gades till paragrafen ett 2 mom. om överflyt-
tande av översvämningsskadeersättningar 
från översvämningsskadelagen till skörde-
skadelagen. Enligt förslaget ska det vara 
möjligt att av statens medel betala skörde- 
och översvämningsskadeersättningar för ska-
dor som uppkommit åren 2014 och 2015. 
Den föreslagna ordalydelsen är så täckande, 
att man samtidigt kan upphäva det 1 § 2 
mom. som fogades till skördeskadelagen ge-
nom ovannämnda lagändring och som ska 
träda i kraft den 1 januari 2014. 

8 a §. Ersättning för skador som orsakats 
av exceptionella översvämningar i vatten-
drag. Det föreslås att paragrafens 2 mom. 
ändras så att vid bedömningen av skador som 
orsakats av exceptionella översvämningar i 
tillämpliga delar ska iakttas motsvarande 
principer som traditionellt har iakttagits vid 
ersättning av skördeskador. Preciseringen 
behövs, eftersom det vid ersättning av över-
svämningsskador kan handla om många så-
dana växtarter som enligt lagen inte kan er-
sättas genom skördeskadesystemet. I fråga 
om sådana växtarter är man tvungen att fast-
ställa pris- och skördenivåer på basis av sär-
skilda utredningar. Det föreslås att momentet 
även ska ändras tekniskt så att det hänvisas 
till det förfarande som anges i 7 §. 

Det föreslås att till 3 mom. ska fogas en be-
stämmelse om att skador som en exceptionell 
översvämning orsakar trädgårdsprodukter 
avsedda för privat bruk inte ersätts. Utanför 
ersättningen faller den mångformiga småska-
liga produktionen i köksträdgårdar. Detta är 
motiverat, eftersom de minimiarealer som 
krävs vid ersättning av skördeskador annars 
kunde medföra att små skador av nämnda 
slag omfattas av ersättningen. 

10 §. Kommunens landsbygdsnäringsmyn-
dighets uppgifter. Det föreslås att paragrafens 
1 mom. (1002/2011) som träder i kraft den 1 
januari 2014 ändras så att hänvisningen till 
anslaget i 5 § 1 mom. i skördeskadelagen 
stryks eftersom det i propositionen föreslås 
att 5 § ska upphävas. Samtidigt föreslås det 
att kommunens landsbygdsnäringsmyndighet 
vid utredningen av översvämningars excep-
tionella karaktär utöver sin rätt att få sakkun-
nighjälp av Finlands miljöcentral också ska 
kunna få sakkunnighjälp av närings-, trafik- 
och miljöcentralen.  

Till paragrafen föreslås bli fogat ett nytt 3 
mom. med bestämmelser om att kommunens 
landsbygdsnäringsmyndighet beslutar om 
den ersättning som flyttas till skördeskadela-
gen från översvämningsskadelagen sedan 
Landsbygdsverket i de enskilda fallen har 
konstaterat att ersättningen är godtagbar och 
Landsbygdsverket i de enskilda fallen har 
ställt medel för ersättande av skadorna till 
landsbygdsnäringsmyndighetens disposition. 
Det finns motsvarande bestämmelser i över-
svämningsskadelagen, som dock upphävs 
den 1 januari 2014. Bestämmelsen är nöd-
vändig för att säkerställa en enhetlig tillämp-
ning. Därtill finns det bestämmelser i lagen 
om verkställighet av jordbruksstöd 
(192/2013) om vissa myndighetsbefogenhe-
ter som ska tillämpas också vid det förvalt-
ningsförfarande som sker enligt skördeskade-
lagen. 
 
1.2 Lagen om upphävande av lagen om 

ersättande av skördeskador 

Syftet med propositionen är att få till stånd 
ett skydd baserat på skadeförsäkringar för 
skador som drabbar skörd till följd av excep-
tionella väderförhållanden. Skördeskador ska 
inte längre ersättas av statliga medel utan ge-
nom försäkringar som tillhandahålls på 
marknaden. 

För avveckling av det statliga systemet och 
övergång till ett försäkringsbaserat system ta-
lar ett jämlikt bemötande av medborgare, be-
hovet att förenkla och påskynda ersättnings-
behandlingen, statsekonomiska orsaker samt 



 RP 143/2013 rd  
  

 

7

den allmänna principen om att det primära 
ansvaret för egendom och beredskap för ska-
dor som förorsakas egendomen vilar på äga-
ren. Dessutom har systemet för ersättande av 
skördeskador förlorat sin betydelse till följd 
av de stödsystem som trätt i kraft i och med 
Finlands EU-medlemskap. 

För att övergå till ett försäkringsbaserat er-
sättningssystem föreslås det att den nuvaran-
de skördeskadelagen upphävs efter en till-
räckligt lång övergångsperiod. Försäkrings-
tagarna och försäkringsbolagen måste infor-
meras i tillräckligt god tid om att skördeska-
dor efter en övergångsperiod inte längre er-
sätts av statliga medel. Om upphävandet av 
den gällande skördeskadelagen ska därför 
bestämmas i en särskild lag som ska träda i 
kraft ca tre år efter att lagen har stadfästs. 
Övergångsperioden är tillräckligt lång för att 
olika försäkringsbolag ska kunna lansera 
egna försäkringsprodukter på marknaden. 
Därtill kommer ersättningsförfarandet för 
skador från 2015 att infalla under 2016. 

Enligt den föreslagna bestämmelsen om 
ikraftträdande ska de skador enligt skörde-
skadelagen som inträffar åren 2014–2015 
före upphävandet av lagen ersättas enligt be-
stämmelserna i den gällande skördeskadela-
gen efter det att lagen om upphävande har 
trätt i kraft. 
 
1.3 Lagen om administrering av ersät-

tandet av skador som orsakats av ex-
ceptionella översvämningar 

1 §. Tillämpningsområde. I paragrafen fö-
reskrivs om lagens tillämpningsområde. Ef-
tersom översvämningsskadelagen upphävs 
den 1 januari 2014, är det nödvändigt att i lag 
föreskriva bland annat om sådana bemyndi-
ganden att utfärda förordning med stöd av 
vilka det efter lagens upphävande kan före-
skrivas om omständigheter gällande ersätt-
ning av skador som uppkommit före upphä-
vandet. Administreringen av översvämnings-
skador sker normalt under året efter skade-
året. 

2 §. Stöd av mindre betydelse. I paragrafen 
konstateras att i fråga om statligt stöd av 
mindre betydelse ska iakttas vad som be-
stäms i kommissionens förordningar. Stöden 
i fråga kan indelas i allmänt stöd av mindre 

betydelse och stöd av mindre betydelse till 
jordbrukssektorn. Indelningen har betydelse 
med tanke på de olika arterna av översväm-
ningsskador. Dessutom beviljas ersättning 
också för skador som inte hör till företags-
verksamhet och där ersättningarna därför inte 
anses utgöra stöd i fråga om vilket ska iakttas 
EU:s bestämmelser om statligt stöd. 

Det föreslås att i paragrafen ska föreskrivas 
att genom förordning av statsrådet ska kunna 
utfärdas närmare bestämmelser om beviljan-
de av ersättning och administrering av max-
imibeloppet för stöd av mindre betydelse. I 
kommissionens förordningar fastställs max-
imibeloppet för stödet av mindra betydelse 
till 200 000 euro för de stöd av mindre bety-
delse som betalats under tre skatteår i följd. 
För att följa med detta maximibelopp ska det 
också fastställas en tidpunkt för när stödet 
ska anses ha blivit betalt. Till maximibelop-
pet räknas allt stöd och alla ersättningar som 
betalats som statligt stöd av mindre betydel-
se. 

3 §. Ersättningsprocent. I paragrafen ska 
föreskrivas om bestämmande av ersättnings-
procenten. På samma sätt som i gällande lag 
föreslås ersättningen uppgå till högst 80 pro-
cent. Genom förordning av statsrådet ska fö-
reskrivas om ersättningsprocenten. Beslut om 
ersättningsprocenten kan i praktiken fattas 
först när det finns preliminära uppgifter om 
alla godtagbara skador som inträffat under 
skadeåret. Förslaget till paragraf motsvarar 
till sitt sakinnehåll gällande lag. Det föreslås 
att föreskriftsnivån ska ändras från ministe-
rieförordning till statsrådets förordning. 

4 §. Grunderna för bedömning av skadan. 
Det föreslås att i paragrafen i enlighet med 
gällande lag ska föreskrivas att vad gäller er-
sättning av översvämningsskador vid be-
dömningen av skadorna i fråga om jord-
bruksskador i tillämpliga delar ska iakttas be-
stämmelserna om växtarternas priser per en-
het och normskördar i skördeskadelagen. Er-
sättningar för översvämningsskador kan dock 
betalas också för sådana växtarter för vilka 
inte betalas ersättning för skördeskador. Där-
för är det nödvändigt att kunna fastställa ska-
dan på något annat sätt, eftersom man inte 
kan utnyttja de uppgifter om priser per enhet 
och normskördar som används vid ersättning 
av skördeskador. Så har man hittills förfarit 
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bland annat i fråga om jordgubbar och ensi-
lage. Det föreslås att föreskriftsnivån ska 
ändras från ministerieförordning till statsrå-
dets förordning. 

5 §. Ersättning för sakkunnighjälp. Det fö-
reslås att i paragrafen ska föreskrivas om 
grunderna för den ersättning som betalas för 
sakkunnighjälp som de Finlands skogscentral 
ger. Förslaget motsvarar gällande lag. I prak-
tiken är det fråga om fastställande av grun-
derna för arvodet per arbetstimme och rese-
kostnader. Det föreslås att föreskriftsnivån 
ska ändras från ministerieförordning till 
statsrådets förordning. 

6 §. Ikraftträdande. Lagen föreslås träda i 
kraft den 1 januari 2014. 

2  Ikraft trädande 

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari 
2014. Lagen om upphävande av lagen om er-
sättande av skördeskador föreslås dock träda 
i kraft den 1 januari 2017. Den lag som ska 
upphävas och de bestämmelser som utfärdats 
med stöd av den ska tillämpas på ersättande 
av skador som uppkommit åren 2014—2015 
innan lagen upphör att gälla också efter att 
lagen upphört att gälla.  

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 
 

1. 
 

Lag 
om ändring av lagen om ersättande av skördeskador 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om ersättande av skördeskador (1214/2000) 1 § 2 mom. och 5 §, av dem 1 § 

2 mom. sådant det lyder i lag 1002/2011, 
ändras 1 § 1 mom., 8 a § 2 och 3 mom. och 10 § 1 mom., sådana de lyder, 1 § 1 mom. i lag 

1055/2010 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 excep-
tionella översvämningar i vattendrag 
 
----------------------------------------------------- 

Ersättningen är begränsad till högst 80 pro-
cent av värdet på skadan med avdrag för er-
sättningar enligt annan lagstiftning och av-
drag för ersättningar från försäkring. Skadan 
beräknas med beaktande i tillämpliga delar 
vad som i 7 § föreskrivs om växtarternas pri-
ser 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 driftscent-
rum finns behandlar de ersättningsansök-
ningar och beslutar om beviljandet av de er-
sättningar 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-
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 skördeska-
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da kan kommunen hos den odlare som ansökt 
om ersättning ta ut en avgift. Närmare be-
stämmelser om ersättningen till rådgivnings-
organisationerna och om den avgift för upp-
skattning av skördeskada som kommunen 
kan ta ut hos odlaren får utfärdas genom för-
ordning 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 ra-
men för anslaget har ställt de medel som be-
hövs för att ersätta skadorna och som beräk-
nats utifrån de enskilda fallen till lands-
bygdsnäringsmyndighetens disposition. 

——— 
Denna lag träder i kraft den           20   . 

Ärenden som anhängiggjorts innan denna 
lag träder i kraft avgörs i enlighet med den 
lag som gällde då ansökan inlämnades. Ge-
nom förordning av statsrådet bestäms i fråga 
om skördeskadeersättningarna för 2013 hur 
stor del av skördeskadan som ska ersättas ef-
ter att den minskats med självriskandelen, er-
sättningar som fåtts med stöd av annan lag-
stiftning och erhållna försäkringsersättningar. 

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 som ersätts enligt denna lag. 
Priserna per enhet fastställs så att de motsva-
rar de genomsnittliga försäljningspriserna 
under skördeåret 2013. 

————— 
 
 
 

2. 

Lag 
om upphävande av lagen om ersättande av skördeskador 

 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 

 
1 § 

Genom denna lag upphävs lagen om ersät-
tande av skördeskador (1214/2000). 
 

2 § 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.  

Skador som uppkommit 2014—2015 innan 
denna lag trädde i kraft ska ersättas enligt be-
stämmelserna i den upphävda lagen och de 
bestämmelser som utfärdats med stöd av den. 

 

 
————— 
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3. 
 
 
 

Lag 
om administrering av ersättandet av skador som orsakats av exceptionella översvämningar 

 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 

 
 
 

1 § 

Tillämpningsområde 

Genom denna lag föreskrivs om behövliga 
bemyndiganden att utfärda förordningar och 
om andra tillämpningsgrunder när sådana 
skador som uppkommit 2013 eller tidigare 
och som avses i lagen om ersättande av ska-
dor som förorsakats av exceptionella över-
svämningar (284/1983) ska ersättas.  
 
 
 
 

2 § 

Stöd av mindre betydelse 

Bestämmelser om beviljande av de ersätt-
ningar för översvämningsskador som betalas 
i form av stöd av mindre betydelse finns i 
förordningar utfärdade av Europeiska kom-
missionen. Närmare bestämmelser om bevil-
jande av nämnda ersättningar och administre-
ring av det maximala beloppet av stöd av 
mindre betydelse utfärdas genom förordning 
av statsrådet. 

 
 

3 § 

Ersättningsprocent 

Bestämmelser om storleken av den procen-
tuella andel som ska ersättas av de kostnader 
som avses i 2 § 3 mom. i lagen om ersättande 
av skador som förorsakats av exceptionella 
översvämningar utfärdas genom förordning 
av statsrådet. Ersättningsprocenten kan vara 
av olika storlek i fråga om skador och kost-
nader av olika karaktär. 
 
 
 
 

4 § 

Grunderna för bedömning av skadan 

Närmare bestämmelser om grunderna för 
uppskattning av de skador som exceptionella 
översvämningar orsakar trädgårdsprodukter 
eller skörden, än de bestämmelser om växtar-
ters pris per enhet och normskördar som 
finns i lagen om ersättande av skördeskador 
(1214/2000) vilken tillämpas på uppskattning 
av skador, får utfärdas genom förordning av 
statsrådet.  
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5 § 

Ersättning för sakkunnighjälp 

Bestämmelser om grunderna för den ersätt-
ning av statens medel som betalas till Fin-
lands skogscentral för den sakkunnighjälp 
som centralen ger vid uppskattning av skogs-

skador utfärdas genom förordning av statsrå-
det. 
 

6 § 

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den             20  . 
————— 

 
 

Helsingfors den 3 oktober 2013  

 
 
 

Statsminister 

JYRKI KATAINEN 

 
Jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen 
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Bilaga 
Parallelltext 

 

1. 
 

Lag 
om ändring av lagen om ersättande av skördeskador 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om ersättande av skördeskador (1214/2000) 1 § 2 mom. och 5 §, av dem 1 § 

2 mom. sådant det lyder i lag 1002/2011, 
ändras 1 § 1 mom., 8 a § 2 och 3 mom. och 10 § 1 mom., sådana de lyder, 1 § 1 mom. i lag 

1055/2010 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: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 § 

Tillämpningsområde 

Såsom skördeskadeersättningar kan av sta-
tens medel betalas lägenhetsbestämd ersätt-
ning och allmän ersättning i enlighet med vad 
som föreskrivs i denna lag, förutsatt att Euro-
peiska kommissionen godkänner att ersätt-
ning betalas. 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, ned-
an kommissionens förordning, eller som stöd 
enligt kommissionens meddelande om ge-
menskapens riktlinjer för statligt stöd till 
jordbruk och skogsbruk 2007―2013 (2006/C 
319/01). 

Med statens medel kan ersättning också be-
talas för skador som orsakats av vissa excep-
tionella översvämningar i vattendrag, enligt 
vad som bestäms i denna lag. 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
(2 mom. upphävs) 
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5 § 

Anslag för betalning av ersättningar 

För utbetalning av ersättningar intas i 
statsbudgeten årligen ett anslag om 3 400 
000 euro. 

Om anslaget enligt 1 mom. visat sig vara 
otillräckligt på grund av exceptionellt omfat-
tande skador, kan anslaget höjas i statsbud-
geten. 

 
 
(5 § upphävs) 

 
8 a § 

Ersättning för skador som orsakats av excep-
tionella översvämningar i vattendrag 

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

cent av värdet på skadan med avdrag för er-
sättningar enligt annan lagstiftning och av-
drag för ersättningar från försäkring. Beräk-
ningen av skadan bygger på växtartens pris 
per enhet och normskörd som Landsbygds-
verket fastställer för de växtarter som avses i 
1 mom. efter att skadan har uppkommit. Er-
sättning betalas inte om ersättningsbeloppet 
är mindre än 100 euro. 

Ersättning betalas inte för en skada som er-
sätts enligt vattenlagen (587/2011). 
 
 

8 a § 
 
Ersättning för skador som orsakats av excep-
tionella översvämningar i vattendrag 
 
----------------------------------------------------- 

Ersättningen är begränsad till högst 80 pro-
cent av värdet på skadan med avdrag för er-
sättningar enligt annan lagstiftning och av-
drag för ersättningar från försäkring. Skadan 
beräknas med beaktande i tillämpliga delar 
vad som i 7 § föreskrivs om växtarternas pri-
ser 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 driftscentrum 
finns behandlar de ersättningsansökningar 
och beslutar om beviljandet av de ersättningar 
som avses i denna lag. Kommunens lands-
bygdsnäringsmyndighet ska också se till att 
skördeskadorna uppskattas i de fall som avses 
i 8 och 8 a §. Vid uppskattning av skador kan 
kommunens landsbygdsnäringsmyndighet vid 
behov som sakkunniga anlita rådgivningsor-
ganisationer. Till rådgivningsorganisationerna 
kan av det i 5 § 1 mom. nämnda anslaget be-
talas ersättning för deras sakkunniginsatser. 

10 § 

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighets 
uppgifter 

Landsbygdsnäringsmyndigheten i den 
kommun där brukningsenhetens driftscent-
rum finns behandlar de ersättningsansök-
ningar och beslutar om beviljandet av de er-
sättningar 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-
organisationerna kan betalas ersättning för 
deras sakkunniginsatser av det anslag som i 
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Vid utredningen av en översvämnings excep-
tionella karaktär har kommunens landsbygds-
näringsmyndighet rätt att få sakkunnighjälp 
av Finlands miljöcentral. För uppskattning av 
skördeskada kan kommunen hos den odlare 
som ansökt om ersättning ta ut en avgift. 
Närmare bestämmelser om ersättningen till 
rådgivningsorganisationerna och om den av-
gift för uppskattning av skördeskada som 
kommunen kan ta ut hos odlaren får utfärdas 
genom förordning av statsrådet. 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

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 skördeska-
da kan kommunen hos den odlare som ansökt 
om ersättning ta ut en avgift. Närmare be-
stämmelser om ersättningen till rådgivnings-
organisationerna och om den avgift för upp-
skattning av skördeskada som kommunen 
kan ta ut hos odlaren får utfärdas genom för-
ordning 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 ra-
men för anslaget har ställt de medel som be-
hövs för att ersätta skadorna och som beräk-
nats utifrån de enskilda fallen till lands-
bygdsnäringsmyndighetens disposition. 

 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den           20   . 
Ärenden som anhängiggjorts innan denna 

lag träder i kraft avgörs i enlighet med den 
lag som gällde då ansökan inlämnades. Ge-
nom förordning av statsrådet bestäms i fråga 
om skördeskadeersättningarna för 2013 hur 
stor del av skördeskadan som ska ersättas ef-
ter att den minskats med självriskandelen, er-
sättningar som fåtts med stöd av annan lag-
stiftning och erhållna försäkringsersättning-
ar. 

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 som ersätts enligt denna lag. 
Priserna per enhet fastställs så att de mot-
svarar de genomsnittliga försäljningspriser-
na under skördeåret 2013. 

——— 
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