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Ifyllnadsinstruktion, Anmälan om verkställande 

(hjälpplantering eller ny beskogning) eller ansökan om 

tilläggstid för hjortdjursskada 

Ta fram beslutet om ersättning för skada orsakad av hjortdjur samt kvitton för 

odlingskostnader innan du börjar fylla i blanketten.  

Uppgifter om ersättningssökanden 

Sökande är alltid markägaren. Om det är frågan om en sammanslutning anges 

uppgifterna om sammanslutningen.  

Uppgifter om uppgöraren av verkställighetsanmälan 

Fylls i om anmälan om verkställande uppgörs av någon annan än markägaren. 

Uppgifter om fastigheten 

Informationen finns i ersättningsbeslutet. I samma dokument finns också 

ersättningsbeslutets nummer.  

Information om betalningsmottagaren 

Betalningsmottagaren är normalt markägaren, men det kan också vara 

verkställaren av arbetet. Referensen är inte obligatorisk. 

Elektronisk delgivning 

Skogscentralen kan, på det sätt som anges i 19 § i lagen om elektronisk 

kommunikation i myndigheternas verksamhet, skicka beslutet eller andra 

dokument som rör behandlingen av ansökan elektroniskt, till den e-postadress 

(sökandens eller ombudets) som uppgetts i ansökan. Sätt kryss i rutan om du inte 

ger ditt samtycke till elektronisk delgivning.   

Information om verkställandet 

Informationen hittas bäst i odlingsplanen eller värderingsbrevet, om 

odlingsplanen inte är utskriven. Skogscentralen betalar bara verkliga kostnader, 

så bifoga kvitton eller kopior.  

Ansökan om tilläggstid 

Beslut om att ersätta skador orsakade av hjortdjur gäller bara till slutet av 

oktober det år då finansieringen har beviljats. För att stöd ska kunna betalas ut 

måste anmälan om verkställande anlända till Skogscentralen före slutet av 

september det år då stödet beviljats. Om odlingsarbetet inte slutförs måste man 
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söka tilläggstid för det. Tilläggstid kan alltid bara beviljas till slutet av oktober 

följande år. 

Underskrifter 

Anmälan om verkställande kan också undertecknas av uppgöraren av anmälan. 

Om blanketten skickas per e‐post räcker det om man elektroniskt fyller i datum 

och namn på den som undertecknar. Skogscentralen kan vid behov begära att 

uppgöraren eller skogsägaren ger ytterligare utredningar. 
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