Bilaga
NV-03722-16

Beskrivning av förslaget av ändringarna i föreskrifterna om
bidrag och ersättningar för viltskador paragraf för paragraf
inklusive kommentarer
De föreslagna föreskrifterna bygger till stora delar på de befintliga föreskrifterna
NFS 2008:16. Var de nu gällande föreskrifterna regleras i de föreslagna
föreskrifterna redogörs för i tabellen nedan. Kommentarer finns till de
bestämmelser som upphävs. 14 §, 19 § första stycket 2 efter kommatecknet och
21 § NFS 2008:16 kommer att behöva upphävas av regeringen eftersom
Naturvårdsverket inte längre har föreskriftsrätt på området.
Paragraf i
NFS 2008:16

Var regleringen hittas i
NFS 2018:XX eller om
den föreslås upphävas

1§
2§
3§

3§
4§
Upphävs

4§
5 § första meningen

5§
Upphävs

5 § andra meningen
5 § tredje meningen
6§
7 § första stycket
7 § andra stycket
8§

15 §
9§
6§
7§
8§
Upphävs

9 § första stycket
9 § andra stycket

16 §
Upphävs

10 §
11 §
12 §
13 §
14 §

18 §
19 §
20 §
21 §
Upphävs

Kommentar till upphävd
bestämmelse

Bedöms inte behöva
regleras i föreskrifter.
Flyttas till vägledning.
Bedöms inte behöva
regleras i föreskrifter.

Bedöms inte inrymmas
inom Naturvårdsverkets
bemyndigande.
Bedöms inte behöva
regleras i föreskrifter. Detta
bedöms inrymmas i att
länsstyrelsen får besluta om
bidrag för att förebygga
viltskador.

Paragrafen upphävs
eftersom Naturvårdsverket
inte längre har
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bemyndigande att föreskriva
om ersättning för skada av
vilt på fisk och
fiskeredskap.
15 §
16 § första meningen

22 §
Upphävs

16 § andra meningen
17 § första meningen
17 § andra meningen

23 §
24 §
Upphävs

18 §

25 §

19 § första stycket 1
19 § första stycket 2,
innan kommatecknet
19 § första stycket 2,
efter kommatecknet

30 §
26 § första stycket 2

19 § första stycket 3
20 §
21 §

26 § första stycket 1
29 §
Upphävs

22 §
23 §

36 §
Upphävs

24 § första meningen
24 § andra meningen

37 §
Upphävs

25 §
26 § första stycket
26 § andra stycket

38 §
40 § första stycket
39 § och 40 § andra
stycket
41 §
42 §

27 §
28 §

Upphävs

Bedöms inte behöva
regleras i föreskrifter.

Bedöms inte behöva
regleras i föreskrifter.
Föreskriften har ersatts med
en upplysningsbestämmelse
om vad som framgår av 11 §
viltskadeförordningen
(2001:724).

Delen av paragrafen
upphävs eftersom
Naturvårdsverket inte längre
har bemyndigande att
föreskriva om ersättning för
skada av vilt på fisk och
fiskeredskap.

Paragrafen upphävs
eftersom Naturvårdsverket
inte längre bemyndigandet
att föreskriva om ersättning
för skada av vilt på fisk och
fiskeredskap.
Bedöms inte behöva
regleras i föreskrifter.
Bedöms inte behöva
regleras i föreskrifter.

I nedanstående tabell ges kommentarer till de föreslagna föreskrifterna.
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Föreslagen
rubrik och
paragraf

Föreslagen lydelse

Föreskrifternas Naturvårdsverkets
huvudrubrik
föreskrifter om bidrag och
ersättningar för viltskador

Mellanrubrik

Tillämpningsområde m.m.

1§

Bestämmelser om
länsstyrelsens användning av
medel från viltskadeanslaget
finns i 11–11c och 12 §§
viltskadeförordningen
(2001:724) samt i förordningen
(2017:1254) om statligt stöd av
mindre betydelse inom
jordbrukssektorn för viltskador
och förebyggande av
viltskador.
I tillägg till nämnda
förordningar ska dessa
föreskrifter tillämpas vid
länsstyrelsens hantering av
medel från viltskadeanslaget
för bidrag och ersättningar för
viltskador på annat än fisk,
fiskeredskap och ren.

Kommentarer till den
föreslagna bestämmelsen

Naturvårdsverket föreslår
följande nya huvudrubrik.
Rubriken till NFS 2008:16
är något lång och föreslås
att kortas ned. Vidare
innehåller de föreslagna
föreskrifterna inte allmänna
råd.

Paragrafen är ny.
Det första stycket upplyser
läsaren om att det finns
bestämmelser i andra
regelverk som läsaren
behöver känna till.
Andra och tredje styckena
upplyser läsaren om vad
föreskrifterna handlar om i
stort, när de ska tillämpas
och vem de riktar sig till.

Dessa föreskrifter gäller för
enskilda personer, företag och
andra juridiska personer som
drabbats av eller riskerar att
drabbas av viltskador.
2§

Av 13 § viltskadeförordningen
(2001:724) framgår att
föreskrifter om ersättning för
skada av vilt på fisk och
fiskeredskap meddelas av
Havs- och vattenmyndigheten
och att föreskrifter om
ersättning för skada av vilt på
ren meddelas av Sametinget.

Paragrafen är ny.
Paragrafen upplyser läsaren
om att Havs- och
vattenmyndigheten och
Sametinget har
bemyndigande att meddela
föreskrifter inom sina
respektive ansvarsområden.
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Naturvårdsverket hade
tidigare bemyndigande att
meddela föreskrifter om
ersättning för skada av vilt
på fisk och fiskeredskap.
Bemyndigandet överfördes
till Havs- och
vattenmyndigheten genom
förordningen (2015:841)
om ändring i
viltskadeförordningen
(2001:724).
Mellanrubrik

Definitioner

3§

I dessa föreskrifter ska angivna
begrepp ha följande betydelse.

Förslaget motsvarar 1 §
NFS 2008:16.

Fredat vilt: Annat vilt än
klövvilt som vid skadetillfället
inte får jagas med stöd av
bestämmelser i bilagorna 1–4
till jaktförordningen
(1987:905) eller med stöd av
myndighetsbeslut.

Ett förtydligande föreslås i
definitionen av ”Fredat vilt”
så att det framgår att viltet
vid skadetillfället inte får
jagas.

Viltskada: Skada på egendom
som orsakas av fredat vilt.
Investering: Uppförande,
förvärv, inklusive leasing eller
upprustning av fast egendom.

Begreppen ”Investering”,
”Primär
jordbruksproduktion” och
”Företag” har tillkommit.
Begreppen ”Vilt” och
”Tamdjur” har tagits bort.

Primär jordbruksproduktion:
Produktionen av produkter från
jorden och från
tamdjursuppfödning
(inkluderat biodling) utan att
några andra vidare processer
utförs som förändrar dessa
produkters natur.1
Företag: Varje enhet oavsett
juridisk form eller ägande som
med eller utan vinstsyfte
bedriver ekonomisk
verksamhet.2
Näringsverksamhet:
1 Se punkt 35.10 Europeiska unionens riktlinjer för statligt stöd inom jordbruks- och
skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden 2014-2020 (2014/C 204/01).
2
Se kommissionens tillkännagivande om begreppet statligt stöd som avses i artikel 107.1
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.
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Verksamhet för vilken
inkomster och utgifter ska
deklareras för Skatteverket på
särskild näringsbilaga.
Mellanrubrik

Användning av medel

4§

Medel som Naturvårdsverket
årligen lämnar till
länsstyrelserna från
viltskadeanslaget i form av
bidrag får användas för
följande.
1. Genomförande av åtgärder
som är avsedda att
förebygga viltskador som
kan orsakas av fredat vilt.
2. Utveckling av åtgärder som
är avsedda att förebygga
viltskador som kan orsakas
av fredat vilt.
3. Ersättning för viltskador
orsakade av fredat vilt.
4. Information och utbildning
om åtgärder som är avsedda
att förebygga viltskador
som kan orsakas av fredat
vilt.
5. Utvärdering av effekter av
insatser enligt 1–4.
6. Besiktningsmännens
verksamhet.

Paragrafen motsvarar 2 §
NFS 2008:16.
Paragrafen begränsar vad
de medel som
Naturvårdsverket lämnar till
länsstyrelsen får användas
till. Formuleringen i 2 §
NFS 2008:16 om att medlen
”i första hand” ska
användas till det som räknas
upp i bestämmelsen har
tagits bort.
Punkterna 1 och 2
motsvarar punkt 1 i 2 §
NFS 2008:16.
Punkt 3 är ny och
förtydligar att medlen får
användas för att ersätta
skador.
Punkt 4 motsvarar punkten
2 i 2 § NFS 2008:16.
Punkt 5 motsvarar punkten
3 i 2 § NFS 2008:16.
Punkt 6 motsvarar punkten
4 i 2 § NFS 2008:16.

Mellanrubrik

Bidrag till
skadeförebyggande åtgärder

Underrubrik

Ansökan

5§

Ansökan om bidrag till
genomförande av åtgärder som
är avsedda att förebygga
viltskador ska göras på
blankett Ansökan om bidrag
för förebyggande av viltskada
som Naturvårdsverket
fastställer och som
länsstyrelsen tillhandahåller.
Ansökan ska ges in till
länsstyrelsen i det län där
åtgärderna ska genomföras

Paragrafen motsvarar 4 §
NFS 2008:16.
Texten har delats upp i två
stycken för att förbättra
läsbarheten. Sista meningen
i 4 § första stycket NFS
2008:16 ”Till akuta
åtgärder och vid särskilda
fall får länsstyrelsen betala
ut bidrag omedelbart” har
tagits bort eftersom det inte
är en fråga som rör
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senast tre månader innan
åtgärderna ska påbörjas, om
länsstyrelsen inte beslutar
annat.

ansökningsförfarandet.

Underrubrik

Förutsättningar för bidrag

6§

Bidrag till åtgärder för att
förebygga viltskador får endast
lämnas för följande.
1. Åtgärder som har
dokumenterad
skadeförebyggande effekt
eller som på sannolika skäl
bedöms kunna ge
skadeförebyggande effekt.
2. Utveckling av åtgärder som
på sannolika skäl bedöms
kunna ge tillräckliga
skadeförebyggande effekter.

Paragrafen motsvarar 6 §
NFS 2008:16.

Bidrag till åtgärder för att
förebygga viltskador får inte
lämnas för åtgärder
1. som avser att skydda
egendom som genom sin
karaktär är särskilt
skadeutsatt,
2. som avser att skydda
egendom som är avsedd för
annan användning än i
näringsverksamhet, eller
3. som omfattas av annat
statligt stöd.

Paragrafen motsvarar 7 §
första stycket NFS 2008:16.

7§

Till skillnad från den
tidigare lydelsen har punkt
1 kompletterats med
skrivningen ”eller som på
sannolika skäl bedöms
kunna ge
skadeförebyggande effekt”.
Detta för att möjliggöra att
bidrag ska kunna ges för
försök av åtgärder som
ännu inte har dokumenterad
skadeförebyggande effekt.

Punkt 1 har förenklats
språkligt och
innehållsmässigt.
Skrivningen ”sin
koncentrerade eller övriga
karaktär är särskilt
skadeexponerad och därför
kräver att
skadeförebyggande åtgärder
alltid genomförs” har tagits
bort.
Punkt 2 är oförändrad.
Föreslagna punkt 3 är ny.
Skrivningen förtydligar att
statsstöd inte får gå till
dubbelfinansiering av
insatser.

8§

Trots vad som anges i 7 § får
länsstyrelsen medge bidrag till
skadeförebyggande åtgärder
som är avsedda att förebygga
skador på hund som inte
används i näringsverksamhet
och andra skadeförebyggande
åtgärder om det finns särskilda

Paragrafen motsvarar 7 §
andra stycket NFS 2008:16.
Till skillnad från den
tidigare lydelsen förslås
bestämmelsen kompletteras
med den förtydligande
skrivningen
”skadeförebyggande
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skäl.

åtgärder som är avsedda att
förebygga skador på hund
som inte används i
näringsverksamhet”.

9§

Bidrag till åtgärder för att
förebygga viltskador som ska
genomföras inom
näringsverksamhet får inte
avse mervärdesskatt.

Paragrafen motsvarar 5 §
tredje meningen NFS
2008:16.

10 §

Bidrag till åtgärder för att
förebygga viltskador får
lämnas till enskilda personer
och andra juridiska personer än
sådana som är verksamma
inom primär
jordbruksproduktion med högst
80 procent.

Paragrafen är ny.
För företag verksamma
inom primär
jordbruksproduktion så
framgår det av EU:s
riktlinjer om statsstöd inom
jordbruksområdet att såväl
bidrag som ersättning får
lämnas med högst 80
procent. Vi föreslår att
enskilda personer, när det
handlar om bidrag till
åtgärder för att förebygga
viltskador, även ska
omfattas av taket om 80
procent. Skälet är att medel
ur viltskadeanslaget i
huvudsak bör utgå till
näringsverksamhet. Andra
verksamheter bör därför
inte ha en högre
bidragsnivå. Varierande
bidragsnivåer mellan olika
mottagare av medel skulle
även medföra ökade
administrativa kostnader för
länsstyrelserna för att
särskilja olika kategorier av
sökande.
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Underrubrik

Särskilt för företag
verksamma inom primär
jordbruksproduktion

11 §

För företag verksamma inom
primär jordbruksproduktion
gäller, utöver vad som
föreskrivs i 6–9 §§, att bidrag
för förebyggande åtgärder
endast får lämnas för
investeringar samt att bidrag
inte får lämnas för inköp av
andra djur än boskapsvaktande
hundar.

Paragrafen är ny och anger
vad som framgår av EU:s
riktlinjer i kapitel 1.1.1.1.

12 §

Av 11 a § första stycket
viltskadeförordningen
(2001:724) framgår att bidrag
till åtgärder för att förebygga
skada av vilt på annat än ren,
fisk och fiskeredskap får
lämnas till företag verksamma
inom primär
jordbruksproduktion med högst
80 procent av de
stödberättigande kostnaderna.

Paragrafen är ny.
Bestämmelsen upplyser
läsaren om att det i 11 a §
viltskadeförordningen
regleras att bidrag till
åtgärder för att förebygga
skada av vilt får lämnas
med högst 80 procent av de
stödberättigade
kostnaderna. Bestämmelsen
speglar vad som framgår i
EU:s riktlinjer avsnitt
1.1.1.1. (155).

13 §

Stöd enligt 2 § förordningen
(2017:1254) om statligt stöd av
mindre betydelse inom
jordbrukssektorn för viltskador
och förebyggande av viltskador
får utöver vad som anges i 11 §
ges till företag verksamma
inom primär
jordbruksproduktion för
följande.
1. Underhåll av stängsel.
2. Kostnader, inbegripet
arbetstid, för förebyggande
åtgärder i samband med
rovdjursangrepp för
a) att flytta djur till mindre
skadeutsatta beten,
b) att stalla in djur vid en
tidigare tidpunkt än som
planterats,
c) extrafoder med

Paragrafen när ny.
Naturvårdsverket föreslår
för vilka åtgärder
länsstyrelserna får betala ut
stöd av mindre betydelse.

Vad som utgör en
investering definieras i
föreslagna 3 §.
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anledning av flytt av
djur,
d) bevakning av djur, och
e) uppsamling av kadaver,
dock inte för transport av
kadaver till
destruktionsanläggning.
14 §

Stöd enligt 13 § får lämnas
med upp till 100 procent av
kostnaderna.

Underrubrik

Länsstyrelsens beslut om
bidrag

15 §

Länsstyrelsen får fatta beslut
om bidrag till åtgärder för att
förebygga viltskador efter
ansökan eller på länsstyrelsens
eget initiativ.

Den föreslagna paragrafen
motsvarar 5 § andra
meningen NFS 2008:16.
Texten har förbättrats
språkligt, innehållet är
oförändrat.

16 §

Länsstyrelsens beslut om
bidrag till åtgärder för att
förebygga viltskador ska
innehålla villkor om att
bidragsmottagaren ska lämna
uppgifter om hur bidraget har
använts och vilka resultat som
åtgärderna har lett till.
Länsstyrelsen får även begära
att bidragsmottagaren lämnar
andra uppgifter.
Länsstyrelsen ska skicka en
kopia av beslutet till en
besiktningsman för viltskador
som ska kontrollera att
åtgärderna har genomförts i
enlighet med länsstyrelsens
beslut.

Den föreslagna paragrafen
motsvarar 9 § första stycket
NFS 2008:16.

Av 11 § tredje stycket
viltskadeförordningen
(2001:724) framgår att
länsstyrelsen i prövningen av
en ansökan om bidrag till
åtgärder för att förebygga
viltskador särskilt ska beakta
om viltet får jagas, skadans
omfattning samt möjligheten
att genomföra en effektiv

En hänvisning till 11 §
viltskadeförordningen
föreslås införas som
upplyser läsaren om vad
som regleras där.
Regleringen i
viltskadeförordningen är
inte ny men är ändå viktig
för läsaren att känna och
särskilt för länsstyrelsen vid

17 §

Den föreslagna paragrafen
är ny och reglerar den
högsta stödnivå som får
utgå för stöd av mindre
betydelse.

Texten har förbättrats
språkligt. Skrivningen i 9 §
om att länsstyrelsens beslut
ska innehålla ”villkor för
användning av medel” har
utgått. Naturvårdsverket
bedömer att detta inte
behöver regleras i
föreskrifter.
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skyddsjakt eller andra
skadeförebyggande åtgärder.
Mellanrubrik

Ersättning för viltskada på
egendom

Underrubrik

Anmälan

18 §

Den som har drabbats av
viltskada och som avser att
ansöka om ersättning för
skadan ska utan dröjsmål, efter
att skadan har upptäckts,
anmäla det inträffade till
länsstyrelsen i det län där
skadan har inträffat.

handläggning av
ansökningar.

Den föreslagna paragrafen
motsvarar 10 § NFS
2008:16.
Skrivningen i 10 § NFS
2008:16 ”som orsakats av
annat fredat vilt än säl”
föreslås tas bort eftersom
föreskrifterna inte reglerar
ersättning för skador
orsakade av säl.
Ett förtydligande föreslås
om att anmälan ska göras
hos länsstyrelsen i det län
där skadan har inträffat.

Underrubrik

Besiktning

19 §

Länsstyrelsen ska ombesörja
att anmälda viltskador
besiktigas av en förordnad
besiktningsman för viltskador
snarast möjligt efter det att
länsstyrelsen har mottagit en
anmälan om viltskada enligt
18 §.

Paragrafen motsvarar 11 §
NFS 2008:16. Den
föreslagna bestämmelsen
har förtydligats med att
besiktning av viltskada ska
ske snarast möjligt efter
anmälan samt att
besiktningsmannen ska vara
förordnad av länsstyrelsen.

20 §

Vid varje besiktning ska
besiktningsmannen utfärda ett
besiktningsintyg. Vid
besiktningen ska blanketterna
Besiktning av viltskada på
gröda, Besiktningsintyg för
tamdjur eller Besiktningsintyg
för hund användas som
Naturvårdsverket fastställer
och länsstyrelsen
tillhandahåller. Den som har
fått skada på egendom
besiktigad ska erhålla en kopia
av besiktningsintyget.

Paragrafen motsvarar 12 §
NFS 2008:16. Den
föreslagna bestämmelsen
har förtydligats med
tillägget om att det är
besiktningsmannen som
utfärdar besiktningsintyget.

Underrubrik

Ansökan
Ansökan om ersättning för

21 §

Paragrafen motsvarar 13 §
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22 §

tamdjur som skadats eller
dödats av fredat vilt ska göras
på blankett Ansökan om
ersättning som
Naturvårdsverket fastställer
och som länsstyrelsen
tillhandahåller.
Ansökan ska ha inkommit
till länsstyrelsen i det län där
skadan har inträffat inom tre
månader efter det att den skada
upptäckts för vilken ersättning
begärs, om det inte finns
särskilda skäl.
Till ansökan ska bifogas
eventuella kvitton avseende
kostnader för veterinärvård,
ordinerade mediciner,
kostnader för sökande efter
saknade djur och för andra
kostnader som angreppet
orsakat.

NFS 2008:16 med
skillnaden att innehållet har
delats upp i tre stycken för
att öka läsbarheten.

Ansökan om ersättning för
skador på annan egendom än
tamdjur och som orsakats av
fredat vilt ska göras på blankett
Ansökan om ersättning för
viltskada på gröda som
Naturvårdsverket fastställer
och som länsstyrelsen
tillhandahåller.
Ansökan ska ha inkommit
till länsstyrelsen i det län där
skadan har inträffat inom tre
månader efter det att den skada
upptäckts för vilken ersättning
begärs, om det inte finns
särskilda skäl som föranleder
annat.
Till ansökan ska bifogas de
handlingar som sökanden
önskar åberopa.

Paragrafen motsvarar 15 §
NFS 2008:16. Den
föreslagna bestämmelsen
har delats upp i tre stycken
för att öka läsbarheten.

Skrivningen i 13 § NFS
2018:16 ”varg, björn, järv,
lo eller kungsörn” har
ersatts med ”fredat vilt”, se
definitionen i föreslagna
3 §.
Det föreslagna andra
stycket har förtydligats med
att ansökan ska ha
inkommit till länsstyrelsen i
det län där skadan har
inträffat.
Det föreslagna tredje
stycket har kompletterats
med att eventuella kvitton
för ordinerade mediciner
och kostnader för sökande
och saknade djur ska
bifogas ansökan. Detta för
att spegla vad som framgår
i EU:s riktlinjer avsnitt
1.2.1.5.

Blanketten Ansökan om
ersättning på gröda har bytt
namn till Ansökan om
ersättning för viltskada på
gröda.
Det föreslagna andra
stycket har förtydligats med
att ansökan ska ha
inkommit till länsstyrelsen i
det län där skadan har
inträffat.
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Underrubrik

Länsstyrelsens beslut om
ersättning

23 §

Det ersättningsbelopp som
länsstyrelsen beslutar om ska
grundas på egendomens värde
vid skadetillfället och
genomförd besiktning.
Ersättning får lämnas med upp
till 100 procent.

Paragrafen motsvarar 16 §
NFS 2008:16.
Första meningen i 16 § NFS
2018:16 ”Länsstyrelsen
beslutar om ersättning
enligt 13–15 och om
ersättningens storlek” har
tagits bort eftersom det
följer av 11 §
viltskadeförordningen och
förslagna 1 § att det är
länsstyrelsen som fattar
beslutet om ersättning.
Skrivningen i 16 § andra
meningen NFS 2008:16
”om inte särskilda skäl
föreligger” har tagits bort.
Av den andra föreslagna
meningen framgår att den
ersättning som kan lämnas
till enskilda och andra
företagare än sådana som är
verksamma inom primär
jordbruksproduktion kan
uppgå till högst 100
procent.

24 §

25 §

Länsstyrelsen får endast lämna
ersättning för viltskada som
anmälts till länsstyrelsen enligt
18 § och besiktigats enligt
19 §.

Paragrafen motsvarar 17 §
första meningen NFS
2008:16. Texten har
förtydligats och förbättrats
språkligt.

Om det finns särskilda skäl
får länsstyrelsen besluta om
ersättning för viltskada även
om kraven i första stycket inte
är uppfyllda.

Den andra meningen i 17 §
NFS 2008:16
”Länsstyrelsen kan lämna
ersättning för sekundära
skador som inte kunnat
konstateras vid
besiktningstillfället”
föreslås tas bort.

Av 11 § viltskadeförordningen
(2001:724) framgår att
länsstyrelsen får lämna
ersättning för skada av vilt på
annat än ren om det är
uppenbarligt oskäligt att den

Paragrafen motsvarar 18 §
NFS 2008:16.
Till skillnad från lydelsen i
18 § NFS 2008:16 föreslås
att det införs en hänvisning
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26 §

skadelidande själv ska svara
för de kostnader som skadan
föranleder och att länsstyrelsen
vid prövningen särskilt ska
beakta om viltet får jagas,
skadans omfattning samt
möjligheten att genomföra en
effektiv skyddsjakt eller andra
skadeförebyggande åtgärder.

till 11 §
viltskadeförordningen som
upplyser läsaren om vad
som regleras där.
Regleringen i
viltskadeförordningen är
inte ny men är ändå viktig
för läsaren att känna till och
särskilt för länsstyrelsen vid
handläggning av
ansökningar.

Länsstyrelsen får inte lämna
ersättning för följande.

Paragrafen motsvarar 19 §
NFS 2008:16.

1. Skada på egendom som är
avsedd för annan användning
än i näringsverksamhet.

Föreslagna punkt 1 har
samma lydelse som 19 §
punkt 3 NFS 2008:16.

Föreslagna punkt 2
motsvarar 19 § punkt 2
3. Skador som ersatts av
NFS 2008:16. Texten har
försäkring eller annat statligt
justerats för att
stöd.
Naturvårdsverket inte
Om det finns särskilda skäl längre har bemyndigande
att meddela föreskrifter om
får länsstyrelsen besluta om
ersättning för skador som avses ersättning för skada av vilt
på fisk och fiskeredskap.
i första stycket.
Vidare föreslås skrivningen
i 19 § punkt 2 ”eller andra
vilda djur” att tas bort.
2. Skada på vilt.

Föreslagna punkt 3
förtydligar att det inte får
ske dubbel finansiering av
samma uppkomna skador.
27 §

Om annan ersättning har
erhållits för den skadade
egendomen ska den ersättning
som länsstyrelsen lämnar
minskas med motsvarande
belopp.

Den föreslagna paragrafen
är ny.
Kompensationsbeloppet ska
minskas med belopp som
fås från andra källor, såsom
försäkringar.

28 §

Ersättning för viltskada på
egendom som används i
näringsverksamhet får inte
avse mervärdesskatt.

Den föreslagna
bestämmelsen avser att
förtydliga att medel inte får
gå till att täcka
mervärdesskatt.

29 §

Trots vad som anges i 23 och
27 §§ får länsstyrelsen lämna
ersättning för hund som
skadats av varg, björn, järv, lo

Paragrafen motsvarar 20 §
NFS 2008:16.
Texten i 20 § NFS 2008:16
har förtydligats och delats
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eller kungsörn med högst 5 000
kronor för självrisk i
försäkring. Därutöver får
ersättning lämnas för andra
styrkta kostnader som skadan
föranlett med högst 8 000
kronor.
Om hunden är oförsäkrad
får länsstyrelsen lämna
ersättning med högst 10 000
kronor för veterinärvård eller
andra styrkta kostnader som
skadan föranlett.
Länsstyrelsen får lämna
ersättning för hund som dödats
eller avlider eller avlivas efter
att ha skadats av varg, björn,
järv, lo eller kungsörn med
högst 25 000 kronor.
Ersättning får lämnas för
veterinärvård, andra kostnader
och avliden eller avlivad hund
om dödsfallet är en följd av
skadan.

upp i flera stycken.
Det första stycket hanterar
hundar som är försäkrade.
Ersättningsnivån om högst
5 000 kr som får utgå för
självrisken i en försäkring
är oförändrad. Den
ersättning som får lämnas
därutöver föreslås ökas med
högst 3 000 kronor, dvs.
från högst 5 000 kronor till
högst 8 000. Vidare föreslår
Naturvårdsverket till
skillnad från regleringen i
20 § NFS 2008:16 en
skärpning på så sätt att
sökanden ska kunna styrka
dessa kostnader.
Det andra föreslagna
stycket hanterar hundar som
är oförsäkrade.
Ersättningsnivån för en
oförsäkrad hund som är
skadad får lämnas med
högst sammanlagt 10 000
kronor. Förslaget utgör
ingen skillnad mot
nuvarande reglering.
Det tredje stycket hanterar
hundar som dödas, avlivas
eller som måste avlivas
efter att ha skadats av stora
rovdjur. Naturvårdsverket
föreslår att den totala
summan som får utgå i ett
sådant fall ökar med högst
5 000 kronor, dvs. från
högst 20 000 till högst
25 000 kronor.

30 §

Länsstyrelsen får inte lämna
ersättning för hund som
skadats eller dödats vid jakt,
jaktträning, jaktprov eller
motsvarande om skadan är
orsakad av den djurart som
jakten avsåg.
Om det finns särskilda skäl
får länsstyrelsen besluta om

Den föreslagna paragrafen
motsvarar 19 § punkt 1
NFS 2008:16.
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ersättning för skadad eller
dödad hund enligt första
stycket.
Underrubrik

Särskilt för företag
verksamma inom primär
jordbruksproduktion

31 §

För företag verksamma inom
primär jordbruksproduktion
gäller, utöver vad som
föreskrivs i 23–28 §§, även
följande.
Länsstyrelsen får lämna
ersättning endast för följande
direkta kostnader.
1. Dödade djur.
2. Förstörd gröda.
3. Materiella skador på
jordbruksbyggnader,
jordbruksmaskiner och
jordbruksmaskiner samt lager,
inklusive arbete med
reparation.
Länsstyrelsen får lämna
ersättning endast för följande
indirekta kostnader.
1. Veterinärkostnader för
behandling av skadade djur.
2. Medicin ordinerad av
veterinär.
3. Arbetskostnader i samband
med sökandet efter saknade
djur.
Ersättning enligt tredje stycket
1 och 2 ska baseras på
inlämnade kvitton.

Paragrafen är ny och återger
vad som framgår av EU:s
riktlinjer punkten 397.

32 §

Ersättning enligt 31 § andra
stycket får lämnas med upp till
100 procent av de direkta
kostnaderna.

Paragrafen är ny och återger
vad som framgår av EU:s
riktlinjer punkten 401.

33 §

Av 11 a § andra stycket
viltskadeförordningen
(2001:724) framgår att
ersättning för indirekta
kostnader som uppstått till
följd av skada av vilt på annat
än ren, fisk och fiskeredskap
får lämnas med högst 80

Paragrafen är ny och återger
vad som framgår avseende
stödnivån i
viltskadeförordningen och i
EU:s riktlinjer punkten 402.
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procent av de stödberättigande
indirekta kostnaderna.
34 §

Stöd enligt 2 § förordning
(2017:1254) om statligt stöd av
mindre betydelse inom
jordbrukssektorn för viltskador
och förebyggande av viltskador
får, utöver vad som anges i 31
§, lämnas till företag
verksamma inom primär
jordbruksproduktion för
kostnader i samband med
viltskada, inbegripet arbetstid,
för följande.
1. Hemtagning av djur efter
angrepp.
2. Egenvård av skadade djur.
3. Värdeminskning på
skadade djur.
4. Avlivning av djur med
anledning av angreppet.
5. Merarbete för sortering av
skadad gröda.
6. Extrakostnader för inköp av
foder med anledning av
viltskador.

Paragrafen när ny.
Naturvårdsverket föreslår
för vilka åtgärder
länsstyrelserna får lämna
stöd av mindre betydelse.

35 §

Ersättning enligt 34 § får
lämnas med upp till 100
procent av kostnaderna.

Den föreslagna
bestämmelsen är ny och
reglerar hur hög stödnivån
avseende stöd av mindre
betydelse får vara.

Mellanrubrik

Ersättning för angrepp av
björn på människa

Underrubrik

Anmälan
Den som har skadats av björn
och avser att ansöka om
ersättning för skadan ska
anmäla detta till länsstyrelsen
utan dröjsmål.
Har någon dödats av björn
eller avlidit till följd av
angrepp av björn och
efterlevande avser att ansöka
om ersättning för dödsfallet,
ska detta anmälas till
länsstyrelsen. Anmälan ska ske
inom ett år efter dödsfallet.

36 §

Paragrafen motsvarar 22 §
NFS 2008:16.
22 § NFS 2008:16 föreslås
delas upp i två stycken för
att öka läsbarheten. Några
språkliga justeringar har
gjorts.
Bestämmelsen föreslås
kompletteras med
tidsangivelsen om att
anhöriga som avser att söka
ersättning då någon har
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avlidit till följd av angrepp
på björn ska anmäla detta
till länsstyrelsen inom ett år
efter dödsfallet.
Underrubrik

Ansökan

37 §

Ansökan om ersättning ska ha
inkommit till länsstyrelsen
senast tre år efter det att skadan
eller dödsfallet har inträffat.

Paragrafen motsvarar 24 §
NFS 2008:16.
Texten har förbättrats
språkligt för att öka
läsbarheten.
Andra meningen i 24 § NFS
2008:16 ”Till ansökan ska
fogas de handlingar som
länsstyrelsen särskilt
beslutar om samt de övriga
handlingar som sökanden
önskar åberopa” har tagits
bort. Naturvårdsverket
bedömer att detta inte
behöver regleras i
föreskrifter utan får anses
inrymmas i länsstyrelsens
utredning av ärendet.

Underrubrik

Ersättning

38 §

Ersättning för personskada
eller dödsfall ska beräknas
enligt 5 kap. 1–5 §§
skadeståndslagen (1972:207).

Mellanrubrik

Besiktningsman för
viltskador

Underrubrik

Utbildning och förordnande

39 §

Naturvårdsverket
tillhandahåller grund- och
vidareutbildning för
besiktningsmän.

Paragrafen motsvarar delar
av 26 § NFS 2008:16.

40 §

Länsstyrelsen ska förordna
besiktningsmän för länet.
Antalet besiktningsmän ska
vara anpassat till viltskadornas
omfattning.

Paragrafen motsvarar delar
av 26 § NFS 2008:16.

Den som länsstyrelsen
förordnar som besiktningsman
ska ha genomgått
grundutbildning för
besiktningsman med godkänt

Paragrafen har samma
lydelse som 25 § NFS
2008:16. Ingen ändring
föreslås.
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resultat eller inneha
motsvarande dokumenterade
kunskaper. Förordnad
besiktningsman ska
regelbundet vidareutbildas
genom länsstyrelsens försorg
Underrubrik
41 §

Underrubrik
42 §

Arvode och ersättning
Arvode till besiktningsman
fastställs och utbetalas av
länsstyrelsen. Arvodet ska utgå
i enlighet med länsstyrelsens
bestämmelser om arbetstid
under tjänsteresor.
Ersättning för resa till och
från platsen för förrättningen
ska lämnas av länsstyrelsen
med den sammanlagda
skattefria och skattepliktiga
kilometerersättning som utgår
till länsstyrelsens tjänstemän
för användning av egen bil i
tjänsten.
Registrering av besiktning
m.m.
Besiktning av förebyggande
åtgärder eller skadad egendom
ska snarast registreras av
besiktningsmannen eller
länsstyrelsen på det sätt som
Naturvårdsverket anvisar.
Länsstyrelsen ska
fortlöpande registrera
ansökningar om bidrag och
ersättning, övriga handlingar
som hör till sådana
ansökningar samt beslut.

Paragrafen motsvarar 27 §
NFS 2008:16.

Paragrafen motsvarar 28 §
NFS 2008:16.

