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Skadeanmälan och ansökan om ersättning 
för skada på ren som 
orsakats av stort rovdjur år 20 _____ 

För att ersättning ska beviljas måste en skada på ren som orsakats 
av ett stort rovdjur anmälas till landsbygdsnäringsmyndigheten i 
skadekommunen utan dröjsmål efter det att skadan har upptäckts. 
Anmälan görs av renägarens renbeteslag. 
 
Renägaren eller en av denne bemyndigad person ska ansöka om 
ersättning för skadan inom en månad från det att värderingen av 
skadan blev klar. Om det inte ordnas någon terrängundersökning, 
beräknas tidsfristen löpa från den dag då skadeanmälan lämnades in. 
 
Ersättningssökandens namn Personbeteckning eller FO-nummer 

  
E-postadress  Telefonnummer 

  
Bankkontonummer Hemkommun 

  

1. Plats och tid för skadan 
Skadekommun Skadedatum Fynddatum 
   
Ersättningssökandens renbeteslag Renbeteslagets kontaktperson och kontaktinformation 
  
Fyndplats Namn och kontaktinformation till den som gjorde fyndet 
  
Nordlig koordinat ETRS-TM35FIN Ostlig koordinat ETRS-TM35FIN 
  

2. Andra uppgifter om skadan 
Slag av ren Brickans nr 

 avelsvaja  slaktsarv  slaktvaja  avelskalv  tävlingsren, allmän  

 avelssarv  slakthärk  körren  slaktkalv  tävlingsren, toppklass  

Har renen räknats?         Ja      Nej  turistren  

Skadan orsakades av:    lodjur        järv        björn      varg 

Får du eller har du fått ersättning för den ovan nämnda skadan genom försäkring eller på annan grund? 
 Nej    Ja, varifrån?   euro 

 Skadeanmälan har lämnats in, datum:  Terrängundersökning har ordnats, datum: 

Ytterligare information 

3. Underskrift och bilagor 
Med stöd av viltskadelagen (105/2009) ansöker jag om ersättning för ovan nämnda skada på ren som orsakats av ett stort 
rovdjur. Jag är medveten om att landsbygdsnäringsmyndigheten har rätt att utföra terrängundersökning på platsen. 
Ort och datum Ersättningssökandens underskrift och namnförtydligande, se ifyllnadsanvisningen  

  

Fotografier ________ st 

Andra bilagor ________ st 

Myndighetens anteckningar 
Skadeanmälan mottagen, datum 

 

Ärendenummer 

 
Ansökan mottagen, datum Mottagare 
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Allmänt  

En renägare kan med stöd av viltskadelagen (105/2009) få ersättning för skada på ren som orsakats av stora rovdjur. 
Med skada på ren avses skada som åsamkats renen inom det renskötselområde som avses i renskötsellagen 
(848/1990). En skada på ren ska märkas ut i terrängen med tanke på eventuella undersökningar. 

För att få ersättning ska renägarens renbeteslag utan dröjsmål efter att skadan upptäckts anmäla skadan till lands-
bygdsnäringsmyndigheten på skadeorten. Renbeteslaget kan göra skadeanmälan elektroniskt i applikationen Pesä 
(https://pesa.mmm.fi), på blankett 149, med e-post eller per telefon. Det rekommenderas att använda applikationen 
Pesä så att uppgifterna överförs direkt och utan dröjsmål till landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem och 
vidare till viltskaderegistret. 

I skadeanmälan ska renbeteslaget lämna åtminstone följande uppgifter:  

• renägarens namn- och kontaktuppgifter 
• renägarens renbeteslag 
• skadekommun och skadeplatsens (fyndplats) koordinater 
• den som orsakat skadan 
• skadedatum och fynddatum 
• slag av ren 
• utredning om möjligheten att få ersättning för skadan genom försäkring eller på någon annan grund 
• som bilaga ett fotografi av skadeobjektet som märkts ut i terrängen och omgivningen där skadan har inträffat. 

Ersättningsansökan görs upp av renägaren eller en av denne bemyndigad representant för renbeteslaget eller någon 
annan person. Om det inte är känt vem som äger renen kan renbeteslaget ansöka om ersättningen. 

En skadeanmälan som renbeteslaget gjort via Pesä eller på blankett 149 är samtidigt också en ansökan om ersättning, 
om renen ägs av renbeteslaget eller om renägaren har bemyndigat en representant för renbeteslaget att ansöka om 
ersättning för hans eller hennes räkning. Fullmakten ska skickas till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. Som full-
makt kan också betraktas ett beslut av renbeteslagets stämma, där det bestäms att renbeteslagets renvärd eller någon 
annan företrädare får fullmakt att göra upp ansökningar om ersättning för skador på ren för samtliga delägare i renbe-
teslaget. 

I annat fall ska renägaren själv ansöka om ersättning genom att antingen skicka e-postmeddelandet från Pesä-anmälan 
eller lämna in blankett 149 undertecknad till landsbygdsnäringsmyndigheten i skadekommunen. Ansökan om ersättning 
ska lämnas in inom en månad efter det att skadevärderingen har slutförts. Om en skada på ren inte undersöks i ter-
rängen, räknas tidsfristen från den dag då skadeanmälan lämnades in. 

Ifyllnadsanvisning till blankett 149  

Med denna blankett kan renägaren eller en av denne bemyndigad företrädare för renbeteslaget eller någon annan per-
son ansöka om ersättning för skador på ren som orsakats av stora rovdjur. Blanketten som undertecknats av renbete-
slagets representant kan samtidigt också fungera som skadeanmälan.  

Ange ersättningssökandens namn och personbeteckning eller FO-nummer. Också en renbeteslag kan ansöka om ersätt-
ning. Personbeteckning eller FO-nummer är en obligatorisk uppgift. Om du ansöker om ersättning för första gången 
eller om ditt kontonummer, din e-postadress eller ditt telefonnummer har ändrats, ange också dessa uppgifter. 

Du kan se dina kunduppgifter som registrerats i lantbruksförvaltningens informationssystem genom att logga in i Livs-
medelsverkets e-tjänst Vipu (https://vipu.ruokavirasto.fi). I Viputjänsten kan du lägga till eller redigera ovan nämnda 
kontonummer- och kontaktuppgifter. Namn- och adressuppgifterna samt hemkommunen uppdateras i lantbruksför-
valtningens informationssystem direkt från befolkningsdatasystemet på basis av personbeteckningen eller FO-numret.

https://pesa.mmm.fi/
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1. Plats och tid för skadan 

Uppge skadekommunens namn, skadedatum och fynddatum. Uppge namnet på ersättningssökandens renbeteslag 
samt renbeteslagets kontaktperson och kontaktinformation, t.ex. telefonnummer. Kontaktpersonen är den person som 
ansvarar för skadeanmälningar inom renbeteslaget, såsom renvärden eller vice renvärden. Uppge också fyndplatsen, 
upphittarens namn och kontaktinformation om de är kända. Skadeplatsens koordinater uppges i enlighet med koordi-
natsystemet ETRS-TM35FIN.  

2. Andra uppgifter om skadan 

Ange vilket slags ren som skadats. Observera att du på blanketten kan lämna uppgifter om bara en enda ren. Om renen 
är räknad kryssar du för punkten Ja. Om renen är en tävlings- eller turistren ska du dessutom uppge brickans nummer. 
För att man ska få ersättning för en tävlings- eller turistren krävs det att renen är införd i Renbetslagsföreningens regis-
ter över turist- och tävlingsrenar. Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet kontrollerar med hjälp av registrerings-
numret att renen har rätt till ersättning. 

Ersättning för skador på kalvar (avelskalv/slaktkalv) som inträffat under tiden mellan kalvningen och 30.11 betalas som 
s.k. ersättning för försvunna kalvar som jord- och skogsbruksministeriet betalar årligen till renbeteslagen på kalkylerade 
grunder. Alla kalvar som konstaterats ha dödats av ett stort rovdjur bör ändå anmälas till kommunens landsbygdsnä-
ringsmyndighet för statistikföring. 

Kryssa för vilket stort rovdjur som har orsakat skadan. Om det inte är säkert vilket av de fyra stora rovdjuren som orsa-
kat skadan, väljer du det mest sannolika av dem. Med stöd av viltskadelagen kan endast skador på ren som orsakats av 
järv, lo, björn eller varg ersättas. 

Om du har fått ersättning för skadan genom försäkring eller på annan grund, ska du uppge varifrån och hur mycket er-
sättning du fått. Mottagna ersättningar minskar den ersättning som betalas ut. 

Om renbeteslaget redan har anmält skadan till kommunen kryssar du för punkten Skadeanmälan har lämnats in och 
antecknar det datum då anmälan lämnades in. På så sätt kan kommunens landsbygdsnäringsmyndighet koppla samman 
skadeanmälan och ersättningsansökan som gäller samma skada. 

Om kommunens landsbygdsnäringsmyndighet har ordnat en terrängundersökning på basis av renbeteslagets skadean-
mälan, kryssar du för punkten och antecknar datumet för terrängundersökningen. Alla skador på ren undersöks inte i 
terrängen. 

Skriv ner andra eventuella uppgifter om skadan i punkten för ytterligare information. 

3. Underskrift och bilagor 

Datera och underteckna ansökan. Om ersättning söks av ett samfund, en sammanslutning eller ett dödsbo ska antingen 
alla delägare underteckna ansökan eller också ska fullmakter fogas till ansökan. Renägaren kan också bemyndiga en 
representant för renbeteslaget att ansöka om ersättning för renägarens räkning. Läs mer om bemyndigande i avsnittet 
Allmänt. 

Uppge vid behov de bilagor som du lämnar in tillsammans med blanketten. Om renbeteslaget använder blanketten 
också som skadeanmälan och kommunens landsbygdsnäringsmyndighet inte tidigare har underrättats om skadan, ska 
ett fotografi av den skadade renen och ett fotografi av skadeplatsens omgivning lämnas in som bilaga till anmälan. 

Dataskydd 

I landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem samlas personuppgifter in för skötseln av myndighetsuppgifter. 
Du har rätt att få information om t.ex. den personuppgiftsansvarige, syftet med behandlingen av personuppgifter och 
regelmässigt utlämnande av uppgifter. Mer information på adressen www.ruokavirasto.fi/sv  Om oss  Tjänster  
Dataskydd. 
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