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Ersättningsförfarande i enlighet med lagen on skydd för
växters sundhet (702/2003)
1

ALLMÄNT
I lagen om skydd för växters sundhet (702/2003) stadgas om ersättning av kostnader
och skador orsakade av beslut om bekämpning av växtskadegörare och om
förvägrande av ersättningar. De kostnader och skador som orsakas av ett med stöd
av lagen givet bekämpningsbeslut ersätts med statsmedel på det sätt som stadgas i
jord- och skogsbruksministeriets (JSM) förordning (38/2004).
En aktör kan ansöka om ersättning för ekonomiska förluster, som orsakats av att ett
bekämpningsbeslut för att bekämpa och utrota en farlig växtskadegörare har
verkställts. Ersättningsansökningarna sänds till TE-centralen. Då TE-centralen har
gett bekämpningsbeslutet, ger TE-centralen utlåtandet till ersättningsansökningen.
TE-centralen sänder ersättningsansökningarna och utlåtandena vidare till
Livsmedelssäkerhetsverket Evira, som beslutar om ersättningen.

2

KOSTNADER SOM ERSÄTTS
I JSM:s förordning (38/2004) är växtskadegörarna indelade i sådana som skall
utrotas respektive bekämpas. Kostnader och skador orsakade av bekämpning av
växtskadegörare som skall utrotas ersätts i regel med statliga medel.
Växtskadegörare som skall utrotas är bl.a. bomullsmjöllus, jordgubbssvartröta,
bronsfläckvirus på tomat, nekrotiskt bladfläckvirus på balsamin, päronpest och
rhizomania. Växtskadegörare som skall utrotas i potatisproduktion är mörk ringröta
på potatis och koloradoskalbagge samt dessutom på produktionsområde för
högklassig utsädespotatis gul och vit potatiscystnematod, ljus ringröta och
potatiskräfta.
Annanstans än på produktionsområde för högklassig utsädespotatis är ljus ringröta
på potatis en växtskadegörare som skall bekämpas, och kostnaderna för detta
ersätts beträffande anskaffningskostnader för utsädespotatis med 60 % och andra
kostnader med 50 %. Ersättning för kostnader och skador ansöks dock för hela
beloppet, och växtskyddsmyndigheterna beaktar de stadgade avdragen i sitt beslut
om ersättning. För skador och kostnader orsakade av gul och vit potatiscystnematod
betalas i regel ingen ersättning.
Ersättning betalas endast för kostnader och skador orsakade av att en myndighets
beslut om bekämpning verkställs. Kostnader och skador som ersätts är bl.a.
kostnader för utrotning, bekämpning och desinficering, förlorad skörd till följd av
bekämpningsåtgärder, för potatis också certifierad utsädespotatis. Ekonomisk skada
eller kostnad orsakad av avbruten växtproduktion och förbud att sälja, överlåta eller
använda varan kan också ersättas. Redskap och tillbehör som skadats eller som

Ansvarig person
Utarbetad av
Godkänd av

Raija Valtonen
Olli Elfving
Raija Valtonen

Sida/sidor
Anvisning/version
Tagen i bruk

2 / 10
14300r
1.7.2008

Växthälsa

Ersättningsförfarande

enligt beslut måste förstöras ersätts med beaktande av deras återstående
användningstid.
Kostnader och skador ersätts enligt den allmänna pris-, löne- och skördenivån. Om
den ansökta ersättningen avviker från dessa, måste den motiveras och påvisas
genom beräkningar och behövliga verifikat.
Kostnader och skador orsakade av åtgärder som beordrats på grund av inspektioner i
EU-medlemsländer i samband med marknadsföring samt import från eller export till
länder utanför EU omfattas inte av det ersättningsförfarande som stadgas i lagen om
skydd för växters sundhet (702/2003).
Verifiering av skador
En aktör skall begära en uppskattning eller ett utlåtande om de uppkomna skadorna,
t.ex. skadans art eller den mängd växter som måste förstöras eller som skadats på
grund av bekämpningsåtgärderna eller som inte kan säljas på grund av
överlåtelseförbud innan växterna eller varorna förstörs. För att verifiera skadorna kan
man anlita växtinspektörer och andra experter såsom rådgivningsorganisationer,
distriktsagrologer och kommunens landsbygdsmyndigheter till den del som den
uppkomna skadan hör till dessas verksamhetsområde.
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GRUNDER FÖR ERSÄTTNING AV KOSTNADER OCH SKADOR
Enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning (38/2004) 20 § bedöms kostnader
och skador enligt följande grunder:
Som bedömnings- och beräkningsgrunder för ekonomiska skador och kostnader
orsakade av tillsynsmyndighetens bekämpningsbeslut samt inbesparade kostnader
till följd av avbrott i växtproduktionen används allmänna eller produktionsplatsens
täckningsbidragsberäkningar.
Ersättningsansökan skall vara baserad på följande beräkningar eller
uppskattningar:
- beräkningar av arbetstid skall baseras på allmänna beräkningar av den
arbetstid som gått åt eller bokförda arbetstimmar
- materialkostnaderna bestäms enligt verifikat över gjorda inköp
- utebliven skörd bestäms enligt allmänna skördenivåberäkningar eller
aktörens beräkningar av den skördemängd som nåtts på
produktionsplatsen
- vid bestämning av den förstörda varans värde används den allmänna
prisnivån vid försäljningstidpunkten eller prisnivån på motsvarande vara,
beroende på försäljningssätt
- vid uppskattning av mängden förstörd vara används den beräknade eller
uppskattade varumängden eller den mängd som anges på
inköpsverifikatet
- vid bestämning av värdet på odlingstillbehör och medel som enligt beslut
måste förstöras är utgångspunkten deras allmänna användningstid med
beaktande av sedvanliga avskrivningstider
- i beräkningar av energikostnader används allmänna energiberäkningar
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-

vid ersättning av köptjänster används en allmän prislista för tjänster eller
den allmänna prisnivån
vid ersättning av allmänna kostnader används allmänna
beräkningsgrunder eller verifikat och
vid bedömning av inkomstbortfall används uppgifter från bokföring och
beskattning.

Följande skador och kostnader ersätts inte:
- åtgärder som hör till normal odling
- åtgärder som skulle ha vidtagits också utan bekämpningsbeslut
- fördärvat växtbestånd eller fördärvad skörd till följd av förekomst av
växtskadegörare
- fasta kostnader såsom avskrivningar på maskiner och fastigheter eller
därtill hörande låneskötselkostnader eller låneamorteringar, kontors- och
arbetsledarkostnader samt andra allmänna kostnader såsom telefon- och
faktureringskostnader
- kostnader som uppkommit innan växtskadegöraren konstaterats och
bekämpningsbeslut getts (anvisningar för åtgärder kan också ges
muntligen innan det skriftliga bekämpningsbeslutet ges, om detta är
nödvändigt på grund av att fallet är brådskande, och då kan dessa
åtgärder ersättas)
- andra växtskyddsmedel än de som anges i bekämpningsbeslutet
- skador och kostnader som förorsakats någon annan aktör
- skörd som blivit osåld och
- arbets- och andra kostnader på grund av skyldigheter i anslutning till
växtskydds- eller plantmaterialregistret.
Ersättning betalas inte eller beloppet kan sänkas, om bekämpningsbeslutet inte har
följts eller om den sökande själv har bidragit till skadans uppkomst.
Den sökande skall dra av följande kostnader eller intäkter från skadorna och
kostnaderna:
- sedvanligt svinn vid odling, sortering, förberedelse för saluföring och
försäljning
- mervärdesskatt
o de kostnader för vilka ersättning ansöks skall utredas exklusive
mervärdesskatt eller så att mervärdesskattens andel anges separat
på verifikaten och i beräkningarna
- inbesparade odlings- och produktionskostnader
o om produktionen avbryts eller växterna förstörs innan skörden är
färdig
- avkastning av ersättande växt på skadeområdet och
- avkastning av motsvarande växter på övriga odlingsområden i odlingen.

4

ANSÖKAN OM ERSÄTTNING
Ersättning ansöks med den av Evira fastställda blanketten nummer 96183 som sänds
till den lokala arbetskrafts- och näringscentralen (TE-centralen). Ansökan kan också
vara fritt formulerad. Ersättning skall ansökas inom sex månader från kostnadernas
eller skadans uppkomst. Detta kan vara till exempel tidpunkten för utfört arbete,
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förstöring eller anskaffning av en vara eller en fakturas förfallodag. Ersättning kan
också ansökas i flera rater, men det måste ske inom nyssnämnda 6 månader.
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IFYLLNINGSANVISNINGAR FÖR ANSÖKNINGSBLANKETTEN (nummer 96183)
I Uppgifter om sökanden
II Uppgifter för betalning av ersättning
III Grunder för kostnader och skador orsakade av beslutet om bekämpning av
växtskadegörare
IV Uppgifter om produktionen
V Sammandrag av kostnader och skador orsakade av bekämpningsbeslutet

Utförliga specifikationer av de kostnader och skador som ersättning söks för
skall framläggas med följande bilagor:
1. Växter som enligt beslut måste förstöras
2. Växter som är omfattas av åtgärdsbegränsning
3. Skadade växter
4. Varor och tillbehör som enligt beslut måste förstöras
5. Anskaffning av certifierad utsädespotatis
6. Arbetskostnader
7. Kostnader för maskiner och anordningar
8. Preparat för växtskydd och desinficering
9. Utebliven skörd
10. Inkomstbortfall och minskad areal
11. Bekämpningsbeslutets inverkan på odlingsarealen (vid utebliven skörd och
inkomstbortfall)
12. Arrendekostnader
13. Uteblivna stöd
14. Övriga kostander
15. Inbesparade kostnader
16. Täckningsbidrag av ersättande växt på den skadearealen
17. Avkastning av motsvarande växt på annan areal
18. Ytterligare information
Kvitton och verifikat som godkänns
Kostnader som orsakats av bekämpningsbeslutet skall påvisas med kopia av betald
faktura eller med webbankens verifikat och kopia av faktura. Vid användning av
betalningstjänst utan kvitto skall kopia av kontoutdrag och faktura företes. Vid
ansökan om ersättning för eget arbete skall t.ex. bokföring av arbetstimmar uppvisas
(Bilaga 6).

GRUNDER FÖR ERSÄTTNING AV KOSTNADER OCH SKADOR
1. Växter som enligt beslut måste förstöras
De växter som enligt beslut måste förstöras ersätts, då växterna är sådana som skall
säljas eller motsvarande produkter. Sådana växter är bl.a. plantskoleväxter, kruk- och
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utplanteringsblommor och snittblommor som ger en skörd, t.ex. snittkrysantemer,
bland grönsaker bl.a. kruk- och huvudsallat samt lagerpotatis. Växterna får förstöras
först efter att en växtinspektör har uppskattat skadan.
Växterna ersätts enligt den prisnivå som rådde när de förstördes eller vid den
uppskattade försäljningstidpunkten. Om andra motsvarande växter säljs vid odlingen,
kan försäljningspriset för dessa växter användas som ersättningsgrund. I annat fall
används allmänt marknadspris eller pris för kontraktsproduktion som grund för
prissättningen beroende på vilket försäljningssätt som används vid odlingen. Vid
bestämning av prisnivå och kostnader beaktas dessutom växternas handelsduglighet
(kvalitets- och storleksklass). Från den ersättning som ansöks skall sedvanligt svinn
från odling, förberedelse för saluföring och försäljning dras av. Om ersättning ansöks
för köpta plantor baseras ersättningen på deras anskaffningspris enligt verifikaten.
Om växterna förstörs under pågående odlingssäsong skall de inbesparade
kostnaderna i produktionen utredas i bilaga 15.
Ersättningen för förlust av fleråriga växter behandlas i samband med utebliven skörd
(Bilaga 9).

2. Växter som är omfattas av åtgärdsbegränsning
Skador orsakade av överlåtelse- och försäljningsförbud ersätts, ifall växterna inte har
kunnat säljas eller användas under deras sedvanliga försäljnings- eller
användningstid. Växter som omfattas av begränsning får förstöras eller användas för
annat ändamål först efter att en växtinspektör har uppskattat skadan.
Potatis som är reserverad som eget utsäde och som har förökats en gång ersätts inte
enligt kostnaderna för utsädespotatis, eftersom certifierad utsädespotatis, som enligt
bestämmelserna måste skaffas, ersätts. Ifall det är tillåtet att använda egen
utsädespotatis, som förökats en gång, till något annat ändamål men potatisen på
grund av begränsningen blir oanvänd, kan den uppkomna skadan ersättas enligt det
ändamål som potatis som producerats vid odlingen är avsedd att användas till (mateller industripotatis).

3. Skadade växter
Skador på växter eller skörd orsakade av växtskadegörare ersätts inte. Växterna eller
skörden kan dock skadas delvis eller helt vid den behandling eller de åtgärder som
föreskrivs i bekämpningsbeslutet. Växternas eller skördens värdeminskning till följd
av dessa är en kostnad som ersätts. Det extra arbete som krävs för att förbereda de
skadade växterna för saluföring är också en kostnad som ersätts.
Växter eller skörd som är helt förstörda och inte är handelsdugliga ersätts enligt
försäljningsvärdet med avdrag för de inbesparade kostnaderna, som kan vara t.ex.
kostnader för odling, energi, förberedelse för saluföring samt förpackning. Delvis
skadade men fortfarande försäljningsdugliga växter eller skörd ersätts som skillnaden
mellan den vanliga och den sämre kvalitetsklassen. Skadan måste verifieras genom
uppskattning av skadan och utlåtande av en växtinspektör.
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4. Varor och tillbehör som enligt beslut måste förstöras
Tillbehör, varor och redskap som enligt beslut måste förstöras ersätts mot
inköpsverifikat eller enligt varans allmänna prisnivå med beaktande av deras
återstående användningstid. Gamla varor, tillbehör eller redskap, som det är dags att
förnya, ersätts inte.

5. Anskaffning av certifierad utsädespotatis
Anskaffning av certifierad utsädespotatis ersätts i enlighet med beslutet om
bekämpning av mörk eller ljus ringröta. Då beräknas ersättningen enligt
potatisodlingens medelareal under tre år före bekämpningsbeslutet.

6. Arbetskostnader
De arbetskostnader som är orsakade av bekämpningsbeslutet och som gäller bl.a.
förstörning av växter, bekämpningsåtgärder, röjning och andra åtgärder ersätts enligt
de verkliga kostnaderna. De verkliga arbetstimmarna skall utredas med hjälp av t.ex.
bokföring av timmarna. Den timkostnad som ersätts är den timlön som normalt
betalas för sådant arbete inklusive lönebikostnader. Kopior av den anställda
arbetskraftens löneverifikat bifogas till ersättningsansökan.
Ifall arbetet beställs av en entreprenör bifogas en kopia av fakturan till
ersättningsansökan. Vid behov ges en separat utredning t.ex. av bokförda
arbetstimmar. För entreprenadarbete skall en utredning ges om utfört arbete och
entreprenad- eller enhetspris samt totalkostnad exklusive mervärdesskatt.

7. Kostnader för maskiner och anordningar
Kostnader för användning och hyra av maskiner till följd av bekämpningsbeslutet
ersätts. Det måste finnas bokföring av de timmar som maskinerna använts, separat
för varje maskin. Om priset per maskintimme inkluderar förarens timlön behöver detta
inte specificeras separat. För hyreskostnader skall betalda verifikat framläggas.

8. Preparat för växtskydd och desinficering
De växtskydd- och desinficeringspreparat som använts för att utrota och bekämpa en
växtskadegörare ersätts enligt de mängder som använts, dock högst upp till den
förpackningsstorlek som ligger närmast den använda mängden. De preparat som
används vid bekämpningen kan vara sådana som är registrerade och används med
tillstånd för försöksverksamhet och off-label-godkända växtskyddspreparat samt
biologiska växtskyddspreparat. Desinficeringsmedel som ersätts är sådana preparat
som enligt bruksanvisningen har verkan på den växtskadegörare som skall
bekämpas. Kopior av inköpsverifikaten bifogas till ansökan.

9. Utebliven skörd
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En utebliven skörd som kan ersättas uppkommer, då växter som producerar skörd
förstörs under pågående odlings- eller lagringssäsong. Sådana växter är bl.a.
jordgubbar, tomat, gurka, snittros- och äppelbestånd samt potatis och betor.
Den uteblivna skörden ersätts enligt den uppskattade skörde- och prisnivån.
Uppskattningen av skördenivån baseras på den handelsdugliga medel- eller
normskörden. Undantag från dessa måste kunna påvisas t.ex. med beräkningar av
odlingens skördenivå. Prisnivån kan baseras på antingen försäljningspriset på
motsvarande skörd som sålts från odlingen eller det allmänna marknads- eller
kontraktsodlingspriset. Från den ersättning som ansöks skall sedvanligt svinn som
uppkommer vid odling, förberedelse för saluföring och försäljning dras av.
För växter som producerar skörd (t.ex. jordgubbar, tomat, gurka, snittrosor) kan
ersättning fås för både de förstörda växterna och den uteblivna skörden av dessa
växter, ifall ett nytt bestånd av motsvarande växter kan anläggas i odlingen. Som
utebliven skörd ersätts då skillnaden mellan skörden av det förlorade och det nya
växtbeståndet. Om inget lämpligt odlingsområde finns till förfogande, ersätts i regel
inte de förstörda växterna utan den uteblivna skörden. Den uteblivna skörden ersätts
till fullt belopp, om odlingen inte har något lämpligt odlingsområde där ett nytt
motsvarande bestånd kunde planteras (eget eller arrenderat område). En utredning
om de förstörda växterna ges i bilaga 1 och om odlingsarealen i bilaga 9.
Den uteblivna skörden ersätts inte, om beståndet också annars är i ett sådant skede,
att det skall röjas bort eller bytas ut, eftersom bekämpningsbeslutet då inte orsakar
något extra avbrott i produktionen. Sådana fall kan inträffa t.ex. i jordgubbsodling. Om
åtgärderna i säsongodling av växthusgurka och -tomat infaller i slutet av säsongen,
blir det ingen utebliven skörd och inga förstörda växter ersätts.
Utebliven skörd gäller inte växter som i sig är produkter som skall säljas.
Ersättningsförfarandet för de här växterna hör till punkten växter som skall förstöras
(Bilaga 1).
Fleråriga växter
Den uteblivna skörden för flergåriga växter under ett bekämpningsbesluts giltighetstid
utgör utebliven skörd och inte inkomstbortfall. Ersättning kan ansökas först efter den
antagna skördesäsongen årligen.
Kostnader som skall dras av från den uteblivna skörden
Från den uteblivna skörden skall eventuella kostnadsbesparingar dras av. Om en
ersättande växt odlas på den produktionsareal som drabbats av utebliven skörd, skall
täckningsbidraget för den ersättande växten dras av från den uteblivna skörden.
Avkastningen av ett nytt motsvarande bestånd på andra odlingsområden i odlingen
skall dras av från den ersättning som ansöks, om dessa växters plantor ersätts. En
utredning om avdragen görs i bilagorna 15, 16 och 17 som bifogas till ansökan.

10. Inkomstbortfall och minskad areal
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Inkomstbortfall är en kostnad som orsakas av odlingsbegränsning eller -förbud enligt
ett bekämpningsbeslut. Inkomstbortfallet gäller växter som ger en skörd och växter
som planteras eller sås varje odlingssäsong eller varje år. Inkomstbortfallet drabbar
därför följande skördesäsonger eller odlingsår. Inkomstbortfallet för fleråriga växter
ersätts som utebliven skörd (punkt 9).
I stället för den avbrutna produktionen måste ersättande produktion om möjligt
ordnas. Produktion som ersätter åkerodling är också träda och det stöd som fås för
den. En utredning om odlingsarealen ges i bilaga 11 som bifogas till ansökan.
Inkomstbortfallet ersätts, om det inte går att anlägga motsvarande växtbestånd på
odlingsplatsen eller om produktionsinriktningen måste bytas och man måste börja
odla en ersättande växt, som ger mindre avkastning än den växt som är belagd med
odlingsförbud.
Inkomstbortfallet ersätts som odlingsväxtens täckningsbidrag. I beräkningarna kan
man beakta odlingens specifika skördemängd samt pris- och kostnadsnivå. Den
använda prisnivån är skördetidpunktens allmänna marknads- eller kontraktspris eller
det försäljningspris som erhållits för odling av motsvarande skörd. Om det ansökta
täckningsbidraget avviker från medel- eller normtäckningsbidraget, måste detta
kunna påvisas med beräkningar av odlingens skördenivå eller motsvarande
beräkningar och verifikat. Vid uppskattningen av inkomstbortfallet kan också
bokförings- och beskattningsuppgifter användas.
Om avkastningen av den ersättande växten blir mindre än av den växt som omfattas
av odlingsbegränsning utgörs det ersättningsbara inkomstbortfallet av skillnaden
mellan täckningsbidragen. Andra eventuella intäkter skall dras av från
inkomstbortfallet, då de gäller ett skifte eller område som har odlingsbegränsning
eller -förbud. En utredning om detta görs i bilagorna 16 och 18 som bifogas till
ansökan.
Ersättning kan ansökas först då inkomstborfallet har inträffat. Ersättning för
inkomstbortfall som gäller flera år ansöks efter den antagna skördesäsongen varje år.

11. Bekämpningsbeslutets inverkan på odlingsarealen
Grunden för att inkomstbortfallet och delvis också utebliven skörd skall kunna
ersättas är att odlingsarealen av den växt som begränsningen gäller minskar och att
något motsvarande odlingsområde inte kan anläggas för odlingen och inte heller
rimligen kan arrenderas. Som grund för odlingsarealens minskning används
odlingens verkliga omfattning under tre skördesäsonger före bekämpningsbeslutet.
Om det vid odlingen inte finns något motsvarade odlingsområde som kunde
användas, skall till exempel ett utlåtande om detta från kommunens
landsbygdsnäringsmyndighet bifogas till ersättningsansökan. Även om en
motsvarande odlingsareal finns till förfogande, kan det finnas andra motiverade
orsaker till att motsvarande växtbestånd inte kan anläggas där. De här
motiveringarna skall framläggas i bilaga 18.

12. Arrendekostnader
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Arrendet för motsvarande odlingsareal i stället för den areal som är belagd med
odlingsförbud kan vara en kostnad som ersätts. Ett villkor för att arrendet skall kunna
ersättas är att det inte på den egna gården finns något lämpligt odlingsskifte där den
nya odlingen kunde anläggas. Genom arrende kan man ordna motsvarande odling,
så att eventuellt inkomstbortfall kan undvikas. Kostnaderna ersätts enligt
arrendeverifikat och -kontrakt. Kopior av dessa skall bifogas till ersättningsansökan.

13. Uteblivna stöd
Uteblivna stöd till följd av bekämpningsbeslut ersätts. Vederbörande är dock skyldig
att ofördröjligen anmäla till stödtillsynsmyndigheterna (kommunen/TE-centralen) om
de odlingsändringar som bekämpningsbeslutet orsakat och ansöka om stöd till fullt
belopp med motiveringen ”övermäktigt hinder” på grund av bekämpningsbeslut.
Sanktioner och uteblivna stöd till följd av försummad anmälningsplikt omfattas inte av
ersättningen.
Ifall odlaren får stöd för odling av ersättande växt, är det uteblivna stöd som ersätts
skillnaden mellan det egentliga stödet och stödet för den ersättande växten. För
uteblivet stöd skall odlaren begära utlåtande av stödhandläggaren antingen i
kommunen eller vid TE-centralen.

14. Övriga kostnader
Övriga kostnader kan vara bl.a. rådgivnings-, finansierings-, energi-, frakt-,
behandlings- och avfallskostnader. Kostnaderna ersätts enligt verifikat. För verifiering
av kostnaderna måste beräkningar vid behov framläggas.
Övriga kostnader kan vara ersättningsbara enligt följande grunder:
1. rådgivningsorganisationernas avgifter för uppgörande av beräkningar av
täckningsbidrag och kostnader, ansökan om ersättning och
bekämpningsprogram
2. kostnader för tillfällig finansiering (räntekostnader)
3. extra energi, om växthus på grund av utrotning av växtskadegörare t.ex.
måste värmas längre än under en normal odlingssäsong eller om
temperaturen måste hållas högre än normalt under bekämpningsåtgärderna
och
4. andra eventuella motiverade kostnader, som har orsakats av utrotning av
växtskadegörare och av att man förhindrat spridning av den.

15. Inbesparade kostnader
Om växterna eller skörden förstörs under pågående odlingssäsong eller om odlingen
helt avbryts, skall eventuella inbesparade kostnader dras av från förlusten av
förstörda växter samt den uteblivna skörden. Inbesparade kostnader kan vara bl.a.
kostnader för odling, energi, förberedelse för saluföring samt förpackningskostnader.

16. Täckningsbidrag av ersättande växt vid utebliven skörd och inkomstbortfall
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Om en ersättande växt odlas på den produktionsareal som de förstörda växterna eller
de växter som är i odlingsförbud samt skörde- och inkomstbortfallet gäller, skall dess
täckningsbidrag beaktas vid beräkning av ersättning.

17. Avkastning av motsvarande växt
Avkastningen av motsvarande växt dras av från den uteblivna skörden, om de
förstörda växterna ersätts och arealen för den odlingsväxt som omfattas av
odlingsförbud inte minskar. Det här gäller i allmänhet fleråriga växter. För fleråriga
växter kan skördenivån variera enligt beståndets ålder, vilket skall beaktas då
ersättningen fastställs.

18. Ytterligare information
En utredning om andra motiveringar som påverkar ersättningen och eventuella
kostnader eller intäkter som påverkar ersättningen.

