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IFYLLNINGSANVISNINGAR TILL BLANKETT 149 

A. ANVÄNDNING AV BLANKETTEN SOM SKADEANMÄLAN OCH/ELLER ANSÖKAN OM

ERSÄTTNING

På blankett 149 anmäls skada på renar (skadeanmälan) och söks ersättning för skadan i fråga (ansökan 
om ersättning).  

Skador som orsakats av rovdjur ska anmälas till landsbygdsnäringsmyndigheten på skadefallsorten 
omedelbart efter det att skadan har upptäckts. Skadeanmälan kan göras också per telefon eller e-post i 
stället för på blankett 149. 

Ersättningsansökan kan lämnas in så snart skadan har upptäckts: då kan blankett 149 användas som både 
skadeanmälan och ansökan om ersättning. Ersättning för skada ska sökas inom en månad från det att 
värderingen av skadan färdigställdes. Om landsbygdsnäringsmyndigheten i skadefallskommunen inte 
utför någon terrängundersökning av skadan, ska ersättning sökas inom en månad från det att 
skadeanmälan gjordes.  

När blankett 149 används som skadeanmälan fylls den i så fullständigt som möjligt. Det är särskilt viktigt att 
den som anmäler skadan redogör för följande i enlighet med skadans natur: 

- den skadelidandes namn-, adress-, lägenhets- och övriga kontaktuppgifter (punkt 1)
- platsen där skadan inträffat och annan behövlig geografisk information (punkt 2)
- tidpunkten för skadan (punkt 2.5)
- djurart och antalet döda eller skadade djur (punkt 3.1)
- vad som orsakat skadan (punkt 3.5)
- huruvida den skadelidande har möjlighet att få skadeersättning på grundval av försäkring eller på

andra grunder (punkt 5.3)
- andra faktorer som inverkar på skadans storlek. De kan anges t.ex. i punkt 5.6. Vid behov kan

kommunens landsbygdsnäringsmyndighet be att få behövliga tilläggsuppgifter som hänför sig till
skadan.

Blanketten kan också användas som enbart skadeanmälan (När ersättning inte alls söks utan man bara 
anmäler t.ex. renkalvar som omfattas av förfarandet för ersättning för försvunna kalvar (punkt 5.1)) 

När blankett 149 används för ansökan om ersättning ska varje punkt i den fyllas i. Ansökan om ersättning 

ska lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i ersättningssökandens hemkommun. 
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B. HUR BLANKETTEN FYLLS I

Myndighetens anteckningar om mottagande 
Den kommun som tar emot skadeanmälan och ansökan om ersättning antecknar uppgifterna om 
mottagande av skadeanmälan och ansökan om ersättning samt uppgifterna om registrering och granskning 
av registreringen.  

1. UPPGIFTER OM ERSÄTTNINGSSÖKANDEN
Skriv i punkt 1. uppgifter om ersättningssökanden, dvs. renägaren.

Om du redan har meddelat dina kontaktuppgifter på blankett 101D Delaktiga i gårdsbruksenheten, kan du 
inte anmäla ändringar av dina kontaktuppgifter på den här blanketten.  Använd blankett 101D för att ändra 
uppgifter som anmälts tidigare.  

Om ersättningssökanden är ett renbeteslag, fyll då i punkt 1 i uppgifter om det renbeteslag som söker 
ersättning. 

2. UPPGIFTER OM DEN PLATS DÄR SKADAN UPPTÄCKTES OCH TIDPUNKTEN FÖR UPPTÄCKTEN

Skriv i punkt 2. uppgifter som hänför sig till upptäckten av skadan. 

Ange den plats där skadan upptäcktes med kommun- och platsnamnet och ange dessutom 
platskoordinater för skadan i punkt 2.3. Ange koordinater som används i KKS:s enhetskoordinatsystem. 

Skriv i punkt 2.4 datum för upptäckten och i punkt 2.5  det datum då skadan inträffade. Om det exakta 
datum då skadan inträffade inte är känt, ska det uppskattas så noggrant som möjligt. Ange datumet i 
formen dd.mm.åååå. 

Skriv i punkterna 2.6 och 2.7 uppgifter om den som upptäckte skadan. Ange i punkt 2.7 åtminstone 
telefonnumret till den som upptäckte skadan.  

3. UPPGIFTER OM SKADADE RENAR OCH ORSAKEN TILL SKADAN

Ange i punkt 3. uppgifter om den skadade renen och det stora rovdjuret. 

Anteckna i punkt 3.1 i ansökan numret på tävlings- eller turistrenens bricka.  
En förutsättning för att tävlings- och turistrenar ska kunna ersättas är att djuren identifieras i 
Renbeteslagsföreningens register över turist- och tävlingsrenar. Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet 
kontrollerar på basis av registernumret att renen berättigar till ersättning.  

Meddela i punkt 3.2 om de skadade renar som anmäls i ansökan har räknats eller inte 

Anmäl i punkt 3.3 antalet påträffade kalvar som omfattas av förfarandet för ersättning för försvunna kalvar . 
Genom förfarandet ersätts renkalvar som har dött eller försvunnit under tiden mellan kalvningen och 30.11. 

Meddela i punkt 3.5 vilket stort rovdjur som har orsakat skadan. Använd punkten Okänt stort rovdjur t.ex. 
när den skadade djurkroppen uppvisar spår efter både järv och lodjur och det inte går att med säkerhet 
sluta sig till vilketdera djuret som har dödar renen.  

Beskriv skadan med ord i punkt 3.6. Mera utrymme för en fritt formulerad beskrivning finns i punkt 5.6. 
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4. UPPGIFTER OM RENBETESLAGET

Ange i punkt 4. uppgifter om den plats där upptäckten gjordes och om renbeteslagen. Ange i punkterna 4.1 
och 4.2 uppgifter om renbeteslaget på den plats där upptäckten gjordes. 

Skriv uppgifter om renägarens renbeteslag i punkterna 4.3–4.7. 

Uppge som kontaktperson (punkterna 4.5– 4.7) den person i renägarens renbeteslag som har hand om 
saken (t.ex. renvärd, vice renvärd). 

5. YTTERLIGARE UPPGIFTER OM ERSÄTTNINGEN

Kryssa för punkt 5.1, om du inte alls ansöker om ersättning för skadan. Fyll i punkten t.ex. i det fall att du 
bara anmäler påträffade kalvar som omfattas av förfarandet för ersättning för försvunna kalvar. När du 
kryssar för punkt 5.1 kan du lämna resten av punkt 5. tom. 

Skriv i punkt 5.2 in tidpunkten för görande av skadeanmälan, om du inte lämnar in ansökan om ersättning 
samtidigt som skadeanmälan. På så sätt kan landsbygdsnäringsmyndigheten koppla ihop en tidigare 
inlämnad skadeanmälan med en senare inlämnad ansökan om ersättning.  

Ange i punkt 5.3 om ersättning för skadan har fåtts på grundval av en försäkring eller annan lagstiftning. 

Ange i punkt 5.4 om ersättningssökanden har ansökt om ersättning för någon annan viltskada tidigare 
under samma kalenderår.  

Ange i punkt 5.5 om kommunens landsbygdsnäringsmyndighet har ordnat en terrängundersökning som 
gäller skadan. 

Uppskatta i punkt 5.6 det ersättningsbelopp som söks. Skriv i punkt 5.6 in andra eventuella tilläggsuppgifter 
om skadan.   

6. UNDERSKRIFT

Ansökan om ersättning ska alltid undertecknas. 

Om den sökande är en sammanslutning, ett samfund eller ett dödsbo, se då till att samtliga undertecknar 
ansökan eller lämnar in en fullmakt. 

Renvärden i ett renbeteslag kan ansöka om ersättning på renägarens vägnar. Renägaren ska då ge en 
skriftlig fullmakt om saken till renvärden. Som fullmakt kan betraktas ett beslut av renbeteslagets stämma 
där det bestäms att renbeteslagets renvärd är behörig att göra alla ansökningar om ersättning för skador på 
ren som drabbar delägare i renbeteslaget. Renbeteslaget ska sända fullmakten till kommunens 
landsbygdsnäringsmyndighet efter det att beslutet har fattats vid renbeteslagets stämma. Om ansökan om 
ersättning görs av renkarlen själv, ska denne sända en kopia av ansökan om ersättning till renbeteslaget. 
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