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Svensk Lammproduktion



Våra Fårföretag ser väldigt olika ut



Att leva nära rovdjuren

 En ständig oro, har det hänt något med djuren

 Störts risk för angrepp är i ett nybildat revir

 Erfarenheten visar att de kommer ofta tillbaka var 8-10 dag

 Risk för angrepp av strövargar finns alltid

 Djurägarna ökar automatiskt tillsynen, mycket ”mer” tid.

 Beten långt bort, släpp många djur samtidigt- snabb 

avbetning. 

 Mänsklig närvaro, radio, lapptyg osv. allt som är nytt har en 

skrämmande inverkan.



Det här får ofta djurägarna höra



Missförstånd och okunskap

 En ovilja att försöka sätta sig in i djurägarens situation

 Det upplevs att det är en otrevlig attityd från myndighetspersoner

 Djurägaren uppfattar att myndigheten lägger skulden på djurägaren

 Djurägarna är väldigt måna om sina djur, trivs djuren och mår bra 

genererar det tillväxt, bra livsmedel, skinn och ull samt att vi får öppna 

landskap med en varierad biologisk mångfald.

 Skapa kontaktnät och förståelse för varandra

 Visa hur olika fårbesättningarna ser ut och hur olika förutsättningarna är

 SF upplever att det är stor okunskap om hur lammproduktion bedrivs



På våran Gård

 Ca1100 djur på bete

 Mellan 10-14 grupper som inte får blandas med 

varandra, betäckningsgrupper med bagge, tackor 

med lamm i olika ålder (kan vara vaccinerade och 

ovaccinerade lamm), vuxna baggar, slakttackor, 

avvanda lamm bagg och tacklamm.

 De som är längst bort är dryg en mil bort

 Stallarna är anpassade för antal djur som är planerade 

på vintern.

 Betesplanering med tanke på parasitnivå, hur många 

djur som betet bör räcka till.

 Beten som ska betas pga. olika stöd 



Nattintag

 Ta in djuren nattetid

 Vem har den tiden och vem betalar den

 De får inte plats inne

 När ska djuren beta, största betesintag sker tidig 

morgon och sen kväll.

 Högre foderkostnader, tär på vinterfodret

 Högre parasti tryck



Boskapsvaktande Hundar

En bra hund gör ett bra förebyggande jobb

om man får det här att fungera……

 Strikt hundägaranasvar

 Allemansrätt, hundarna bör vara socialiserade vid 

människor

 Passar på två av tio gårdar

 Bör vara två hundar som jobbar i par, kompletterar 

varandra

 Hundarna har varierad genetik. Alla individer passar ej 

för ändamålet individerna utvecklas till ca 2,5 års ålder

 Stora omkostnader foderkostnad, försäkringar och vet. 

vård.

 Vid lamning stor uppmärksamhet på hundarna,

 Unghundars lek med lamm



Hur vill Fårnäringen att det ska fungera

 Djurägare måste bli trodda, respekterade och bra bemötta

 Det är aldrig djurägarens fel att det skett något angrepp

 Samhället måste hjälpa till ekonomiskt med förebyggande åtgärder

 Skyddsjakt måste beviljas snabbt och i förhållande till hur stor skada som skett och risker för 

kommande skador.

 Full ersättning för alla ekonomiska kostnader ett angrepp för med sig.

 Praktisk hjälp vid angrepp, upprätta en check lista tillsammans med länsstyrelse, 

fåravelsförening och LRF. Vem kan hjälpa till med vad.

 Har Länsstyrelsen någon form av larmlista- sms el. mail anslut er till den.

 Djurägaren behöver/ ska inte ansvara för media kontakten. Hänvisa till Fåravelsföreningen 

eller LRF. Det är viktigt att Media får en rätt bild av det inträffade, därför får vi inte lägga 

locket på.

 Länsstyrelsen måste i möjligaste mån sekretessbelägga gårdsnamn och djurägarens namn 

och adress



§ 28 – försök skrämma, två skott, muntligt 

avtal gäller, direkt till anmäl länsstyrelse

 28 § Om något av rovdjuren björn, varg, järv eller lo angriper tamdjur eller om det finns skälig anledning att befara ett sådant angrepp, får åtgärder vidtas för att skrämma bort rovdjuret.



 Rovdjur som avses i första stycket får dödas av ett tamdjurs ägare eller vårdare för att skydda tamdjuret

 1. när rovdjuret angriper och skadar tamdjuret eller om det är uppenbart att ett sådant angrepp är omedelbart förestående,

 2. om det finns skälig anledning att befara ett angrepp på tamdjuret och dödandet sker i omedelbar anslutning till att rovdjuret har angripit och skadat eller dödat tamdjur, eller

 3. om rovdjuret befinner sig inom inhägnat område avsett för skötsel av tamdjuret och det finns skälig anledning att befara ett angrepp där.



 Rovdjuret får bara dödas när det inte går att skrämma bort rovdjuret eller på något annat lämpligt sätt avbryta eller avvärja angreppet.



 Åtgärder enligt andra stycket 3 får, när det gäller lo, vidtas även för att skydda vilt som hålls i vilthägn eller liknande anläggning enligt 41 a §. Förordning (2009:310).



 28 a § Åtgärder enligt 28 § andra–fjärde styckena får även vidtas av annan som handlar på uppdrag av ägaren eller vårdaren för att skydda jakthund som används i jaktlag, tamdjur som 
befinner sig inom inhägnat område avsett för skötsel av tamdjuret eller vilt som hålls i vilthägn eller liknande anläggning enligt 41 a §.



 Detsamma gäller när uppdrag saknas men den som vidtar åtgärden har skälig anledning att anta att ett sådant skulle ha lämnats om det funnits möjlighet till det. Förordning (2009:310).



 28 b § Åtgärder enligt 28 och 28 a §§ får vidtas på annans jaktområde och trots bestämmelserna i 9 §. Sådan jakt är dock inte tillåten inom nationalparker. Förordning 



Vid ett angrepp

 Ring länsstyrelsens besiktningsman

 Be om hjälp, grannar, maskinring, omsorgsgrupp LRF

 Avliva skadade djur

 Lägg kadavren på säker plats de drar fram rovdjuren

 Säkra de kvarvarande djuren

 Öka tillsynen, nattintag, byt hage, skrämsel, ljud, lapptyg mm.

 Kör ut en traktor gärna med radion på

 Häng ut några lortiga kläder hels där vargen brukar passera

Använd § 28 om det är möjligt, då försvinner rätt varg



Förebyggande åtgärder
 Bra stängsel 

 Rovdjursavvisande stängsel

 Ökad tillsyn,(nattintag, radio, mänsklig närvaro)

 Skrämsel  och ljud

 Viss mån vakthundar

 Ta bort alla kadaver och slaktavfall



Vi kan producera lamm i Sverige, 

ge oss förutsättningarna!

En rovdjurspolitik som håller över tid, ekonomisk ersättning        

för alla kostnader som rovdjuren för med sig både

förebyggande och vid angrepp


