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Svenska Fåravelsförbundet



Att leva med rovdjur



Rapportera

 Rapportera alla iakttagelser

 Stärker och säkrar inventeringen 

 Kan vara avgörande vid ett ev. skyddsjakts beslut

 Skandobs, registrera er i datorn kan ni vara dolda för allmänheten



Förebyggand åtgärder



Vid ett rovdjurangrepp



Ersättning direkta kostnader

 Tacka 2800 kr hondjur som lammat vid mins ett tillfälle

 Lamm 1500 kr

 Avelsbagge 3500 kr ( alternativt värdering värdefulla djur)

 Läggs på varje djur 

 250 kr per djur anslutna till Elitlamm

 250 kr per djur ekologisk uppfödning eller djur anslutna till KRAV el annan cert.

 200 kr anslutna till Meadi visna-program

 200 kr per djur fotrötecertifiering

 För speciellt värdefulla djur SKA det utgå extra ersättning efter att de värderats 
och styrkts med kvitton avelsvärden el liknande VCS, SF och Rasföreningar kan 
hjälpa till med detta.



 Veterinärkostnader,medicin och skötsel av skadade djur

 Eftersök av skadade djur

 Hopsamlande av döda djur

 Arbetskostnad 250 kr ( 80% )

 Arbetskostnad max två tim/DE om det inte är skogsbete, vid färre djur än 1 DE utgår ersättning för 
1 DE.

 I dag ersätts INTE kadaverhantering alls

 Försumbart stöd

NV ska komma med nya föreskrifter under sommaren. De ska först ut på remiss (oklart när). Det har 
antytts att det blir vissa förbättringar med tanke på att regeringen har gjort det möjligt att använda 
försumbara stöd, på vissa villkor. Samma antydningar säger att det är svårt med kadaverhantering. 

// Anders Wetterin

Indirekta skador 

följande indirekta skador kan ersättas upp 

till 80%



§28 –försök skrämma , två skott, muntligt avtal           

gäller, anmäl direkt till länsstyrelsen



Aktivister

 Vår nya hot?

 Sätt upp skylt gå inte in i stallar utan ägarens tillåtelse

 Var öppen men restriktiv 

 Välkommen till vår Gård, vi är rädda om både människor och djur 

 Tänk på att – tvätta händerna ,- var lugn inne bland djuren, - Fika på 

anvisad plats, - Kort och filmer får tas för eget bruk 

 Anmäl alltid om du känner dig hotat



Så här 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



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


