
Livsmedelsverket 1.12.2021 

Värderingsinstrument för skada på ren som orsakats av stort rovdjur 

Den landsbygdsnäringsmyndighet som utför terrängundersökningen ansvarar för ifyllandet av värderingsinstrumentet. 
Viltskadelag 105/2009. 

1. Uppgifter om ersättningssökanden och skadeanmälan 
Ersättningssökandens namn Datum för terrängundersökningen 

  
Skadekommun Skadedatum Pesä-signum Ärendenummer 

    

2. Besked om terrängundersökning 
Besked om tid och plats för terräng- 
undersökningen har getts till: Datum Hur har beskedet getts Närvarande vid 

terrängundersökningen 
  ersättningssökanden    
  renbeteslagets representant    
  jaktvårdsföreningens representant    

3. Terrängundersökarens uppfattning om skadan 
 Skadan är orsakad av ett stort rovdjur.  Skadan är inte orsakad av ett stort rovdjur. 

Skadan är orsakad av:   lodjur      järv      björn      varg Slag av ren: 

Ytterligare information (motiveringar, andra observationer):  

Fotografier, kartor eller andra bilagor, st: 
Ort och datum Terrängundersökarens underskrift och namnförtydligande 

  

4. Ersättningssökandens uppfattning om skadan 
 Jag godkänner resultatet av terrängundersökningen. Godkännandet fråntar mig inte rätten att söka ändring i ersättningsbeslutet. 
 Jag godkänner inte resultatet av terrängundersökningen. Motivering: 

Ort och datum Ersättningssökandens underskrift och namnförtydligande 

  

5. Renbeteslagets representants uppfattning om skadan 
 Jag godkänner resultatet av terrängundersökningen. 
 Jag godkänner inte resultatet av terrängundersökningen. Motivering: 

Ort och datum Renbeteslagets representants underskrift och namnförtydligande 

  

6. Jaktvårdsföreningens representants uppfattning om skadan 
 Jag godkänner resultatet av terrängundersökningen.  Skadan är orsakad av stort rovdjur. 
 Jag godkänner inte resultatet av terrängundersökningen.  Skadan är inte orsakad av stort rovdjur. 

Motivering: 

Ort och datum Jaktvårdsföreningens representants underskrift och namnförtydligande 
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